R/N: P0370/K1235 U020

A - Inscripció
Id
A omplir pel centre de tecnificació

Inscripció (temporada 2017-2018)
Dades del centre
Nom

Règim
Intern

Mixt

Entrenament

Tipus de beca

Seguiment

Dades de l'esportista
Nom

Cognoms

Data de naixement

NIF

Població de naixement

Sexe
País

Comarca de naixement
Adreça actual
Codi postal

Població

Comarca

Telèfons

Adreça electrònica

Tens veïnatge civil català?

Sí

No

Dades familiars
Dades del/de la
Nom
Data de naixement

Cognoms
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Estudis

NIF
Adreça electrònica
Professió

Dades del/de la
Nom
Data de naixement

A51-V06-13

Estudis

Cognoms
Telèfon fix

Telèfon mòbil

NIF
Adreça electrònica
Professió

R/N: P0370/K1235 U020

Dades acadèmiques
Número al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC) (només a omplir per l'alumnat nouvingut)
Curs del qual es matricula
3r ESO

4t ESO

1r Batxillerat

Centre de procedència

2n Batxillerat
Localitat de procedència

Cursos que ha repetit o repeteix

Se li ha aplicat un Pla individualitzat en alguna matèria en cursos anteriors?

Sí

No

Sí

No

Indiqueu el curs i les matèries
Té diagnosticada alguna dificultat d'aprenentatge (TDAH, dislèxia, etc.)?
En cas afirmatiu, adjunteu l'informe corresponent.

Dades esportives
Nom i cognoms de l'esportista
Esport

Federació

Especialitat

Entrenador/a

Entitat/club

Telèfons

Historial esportiu (en cas de renovació de beca, resum esportiu de la temporada passada)

Previsió d'absència (assenyaleu la previsió dels dies d'absència: vacances de Nadal, Setmana Santa i dies festius)

Població i data

A51-V06-13

Signatura de l'esportista

En el cas de menors d'edat, signatura del pare, mare o tutor/a legal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades al fitxer Centre Català de Tecnificació Esportiva la finalitat del
qual és gestionar les dades de les persones usuàries del Centre Català de Tecnificació Esportiva.
L’òrgan responsable del fitxer és el Consell Català de l’Esport i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició és Av. Països Catalans, 40-48, 08950 Esplugues de Llobregat.

