Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

ÀREA DE BENESTAR I SALUT

Proposta de candidatura als
34 PREMIS NIT DE L'ESPORT DEL PRAT DE LLOBREGAT 2020
Dades de l'entitat
Entitat/grup o col·lectiu_________________________________________________________
NIF____________________

Adreça de l'entitat____________________________________

Població________________________________________________
Correu electrònic ____________________________________

C.P.________________

Telèfon _________________

Núm. Registre Municipal d'Entitats ____________________________
Dades de la persona representant
Nom i cognoms_______________________________________________________________
NIF, NIE (o passaport)_____________

Càrrec ____________________________________

Adreça particular_____________________________________

Telèfon_________________

Correu electrònic ____________________________________

Mòbil __________________

Notificacions:
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
Notificació en paper:
A l’atenció de______________________________________________________________
Adreça___________________________________________________________________
Telèfon________________

Codi postal_________ Municipi_______________________

Notificació electrònica: (imprescindible certificat digital o IdCAT Mòbil)
A la meva bústia electrònica, accessible des de https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Avís de notificació: D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Ajuntament del Prat de
Llobregat a enviar-me avisos de les notificacions pendents de recollir a la bústia electrònica
en relació amb aquesta sol·licitud:
Al telèfon mòbil_____________
MODALITAT:














Millor
Millor
Millor
Millor
Millor
Millor
Millor
Millor
Millor
Millor
Millor
Millor

A l’adreça de correu electrònic _____________________

esportista masculí
esportista femenina
esportista masculí de menys de 16 anys
esportista femenina de menys de 16 anys
esportista participant en jocs escolars
equip en jocs escolars
equip federat
entitat esportiva en la promoció de l’esport
AMPA o centre educatiu en la promoció de l’esport
tècnic esportiu
esportista amb discapacitat física i/o sensorial
esportista amb discapacitat intel·lectual
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DADES DE LA CANDIDATURA PROPOSADA
(omplir un imprès per a cada candidatura)
Nom i cognoms_______________________________________________________________
Data naixement __________________





Femení

Masculí

Entitat a la qual pertany _______________________________________________________
Esport que practica ___________________________________________________________
MOTIU DE LA PRESENTACIÓ
Currículum esportiu, èxits esportius assolits durant l'any 2019 i/o la temporada 2018-2019:

Campionats de Catalunya

Campionats d’Espanya

Altres

PROPOSO la present candidatura als 34 Premis Nit de l'Esport del Prat de
Llobregat 2020
(segell i signatura)

El Prat de Llobregat, _____ de/d' _______________________ de 2020

He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa
que tractem les dades de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica:
https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDe Dades

Esborrar

Imprimir
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