
 

  
 

 
 
 
 
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 (reconeixements individuals vinculats a categories):      

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

CANDIDATURA PROPOSADA A: 

 Reconeixements a la temporada Esportiva:  

� Equip o col·lectiu de Base.                                   � Reconeixements Projecció Esportiva. 
� Equip o col·lectiu masculí de Formació. 
� Equip o col·lectiu femení de Formació  
� Equip o col·lectiu masculí Open. 
� Equip o col·lectiu femení Open.  
� Esportista masculí de Base.                                  � Reconeixements Mèrits Esportius.                   
� 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 2019 
 

Protecció de Dades 
Totes les dades facilitades seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la normativa vigent de protecció de dades personals. Mitjançant la presentació 
de la candidatura, la persona remitent dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses. Les dades facilitades no seran objecte de cessió a 
tercers.  
Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació de les candidatures presentades, i portar a terme les tasques físiques 
d'administració, i enviament d'informació. Per tant, són les adequades, correctes i no excessives en relació a l'àmbit i les finalitats. 
Us informem que en el transcurs de l’acte d’entrega dels Reconeixements es podran realitzar fotografies que podran ser reproduïdes en mitjans de premsa i difusió 
locals i/o comarcals amb l’únic objectiu de fer difusió de l’activitat. La participació en l’activitat implica l’autorització de l’ús de la imatge dels participants amb la 
finalitat anteriorment descrita.  
Li informem que es pot exercir els drets d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades i imatge, mitjançant instància presentada al Registre de 
l’Ajuntament d’Alella: Pça de l’Ajuntament, 1 – 08328 - Alella. 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA 
6a EDICIÓ RECONEIXEMENTS     
 “ALELLA VALORA L’ESPORT” 


