
Annex 1 

DADES PER LA PROPOSTA DE LA CANDIDATURA 

Sol·licitant (nom i cognoms):     NIF 

Adreça     Població   CP 

Tel     email  

Entitat o associació esportiva d’Alella a la que esteu vinculats (en cas que procedeixi): 

DADES DE LA CANDIDATURA 

Persona (nom i cognoms) / Equip / Col·lectiu /Entitat / Esdeveniment o Acció proposat: 

Data de naixement (premis individuals vinculats a categories):   

Entitat o associació esportiva d’Alella a la que està vinculada la persona / esdeveniment /acció: 

CANDIDATURA PROPOSADA A: 

 Premis Èxits Esportius: Premis Mèrits Esportius: 

 Equip o col·lectiu de Base.  Fair Play. 
 Equip o col·lectiu masculí de Formació.  Junts Podem. 
 Equip o col·lectiu femení de Formació.  Compromís i Dedicació. 
 Equip o col·lectiu masculí Open.  Trajectòria Esportiva. 
 Equip o col·lectiu femení Open.  Projecció Esportiva. 
 Esportista masculí de Base.             Esport i empresa.
 Esportista masculí de Base. 
 Esportista femenina de Base.  
 Esportista masculí de Formació. 
 Esportista femenina de Formació. 
 Esportista masculí Open. 
 Esportista femenina Open.  
 Tècnic/a esportiu. 

Motius i justificació de la candidatura:  

Signat: Alella, de de 2016 

 D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les
dades facilitades seran incorporades a un fitxer per tal de realitzar la gestió tècnicoadministrativa d'aquesta activitat així com també per a la
tramesa d'informació d'altres activitats organitzades per l'Ajuntament d'Alella. L'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició es
podrà exercir mitjançant instància presentada en el Registre ( Pl. de l'Ajuntament, 1 08328 Alella ).

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA
3a EDICIÓ PREMIS       

 “ALELLA VALORA L’ESPORT” 
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