
DOCUMENTACIÓ  ACREDITATIVA

PROGRAMA   3

SUBVENCIONS  2016  -  ESPORTISTES INDIVIDUALS DE ROSES

NOM  DE  L'ESPORTISTA :

A. Nivell de l'activitat o competició

Categoria Lloc Data

1

2

3

4

** Només es podrà valorar el  millor resultat esportiu  obtingut.  Cal adjuntar els corresponents diplomes o certificats 
oficials acreditatius, per tal que puguin ser valorats. 

B. Etapa o fase esportiva  de l'esportista

Data de naixement : 

Etapa Esportiva (categoria) :

** Cal adjuntar la llicència esportiva actual (en vigor)

C. Historial o currículum esportiu

Categoria Lloc Data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

** Cal adjuntar els corresponents diplomes o certificats oficials acreditatius, per tal que puguin ser valorats.

Millors resultats obtinguts durant l'any 2015 o temporada esportiva 2014-2015

                   Títol  o  Campionat

Títols més rellevants, obtinguts durant les 4 últimes temporades esportives

                   Títol  o  Campionat
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D. Programa de desplaçaments oficials i obligatoris

Localitat/País Mitjà Data

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

E. Despeses en  material  tècnic-esportiu

Unitats Preu aproximat Total

1
2
3
4
5
6
7
8

En/Na  …………...………………………………..…….. ,  amb domicili a ……………………………………………..  
i  DNI núm. …………………………,  i que actúa com a representant legal del menor  ……………….…..…….…
…………………………………..………… amb DNI núm  ………...............,  DECLARO  que són certes totes les 
dades que manifesto, i  L' AUTORITZO  a concórrer a les subvencions que concedeix l’Ajuntament de Roses
en matèria d’activitats esportives per l’exercici  2016, d’acord amb  les bases publicades al  BOP  de  Girona 
núm. 12  de data 20 de gener de 2016.
Així  mateix, DECLARO que el menor dessús esmentat, al qual represento, no està inhabilitat ni té cap sanció 
federativa per falta greu o sanció per expedient de dopatge.

(Signatura)

Roses, ……  de ……….…….... de  2016

TOTAL:

Relació de desplaçaments previstos

               Competició  o  Campionat

Relació de material per a l' actual  temporada esportiva  o  anualitat

         Denominació  del  material
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