
ANO 2010

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN

GRUPO A: 14 a 17 anos   GRUPO B: 18 a 21 anos

DATOS PERSONAIS

Nome e apelidos Data Nacemento

Enderezo

Localidade Concello

NIF Teléfono Correo-electrónico.

DATOS DEPORTIVOS

Deporte Disciplina deportiva

Licencia Federación núm. Club o que pertence Tfno. Club

Enderezo do Club C.P.

Localidade Concello Correo electrónico Club

Autorizo  a Deputación para obter as certificacións da Axencia Estatal da Administracion Tributaria e 
da Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que está ao corrente nas súas obrigas.

Lugar e Data                                                                           
(sinatura do solicitante)

CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA DEPORTISTAS 
DA PROVINCIA



Ampliacións ó historial deportivo
 

(Competicións Oficiais)

Don/Doña                                                                                     como secretario/a da Federación 

Galega de                                                                                       certifica que os datos arriba 

indicados pertencentes ao deportista                                                                                      son certos.

Vº e prace O/A  Secretario/a

do/a presidente/a



PROXECTO  DEPORTIVO PARA A TEMPADA 2009-2010



DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA
(Achegarase na orde seguinte)

z   A Fotocopia do DNI

z   B Certificado de empadroamento en calquera municipio da provincia cunha antigüidade de, a 
lo menos, 4 anos

z   C Fotocopia da licencia federativa, que deberá estar vixente no momento da solicitude

z   D Historial deportivo (no impreso)

z   E Proxecto deportivo (no impreso)

z  A documentación á que se refire o apartado A xa se presentou na Sección de Cultura de 
Deportes en anos anteriores, e non houbo ningunha variación nela

Observacións:

Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no ficheiro Bolsas para deportivas cuxa finalidade é conter os datos 
das persoas que solicitan bolsas á  Deputación, inscrito na Axencia Española de Protección de Datos e poderán ser incluídos 
na páxina web. O órgano responsable do ficheiro é a Deputación Provincial da Coruña e o enderezo onde o interesado poderá 
exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición diante do mesmo é a Avda. Alférez Provisional  nº 2 
15006 A Coruña, todo o cal se informa en cumprimento do disposto no artigo 5 da lei Orgánica 15/119, de13 de decembro, de 
protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento



Nome e apelidos                                                                             Club ao que pertence                                                                                                          

HISTORIAL DEPORTIVO DO  ANO 2009
(Competicións oficiais)

Actividade Lugar Celebración Proba1 Posto /marca
Olimpiada/paralimpiada

Campionato do mundo

Universiada

Campionato de Europa

Campionato oficiais internacionais
(só recoñecidos oficialmente)

Campionato de España

C. autonómico e outros



Actividade Lugar Celebración Proba1 Posto /marca

Records Olímpicos/paralímpicos

Records do mundo

Records de universiada

Records de Europa

Records de España

Outros

Ranking Nacional  Ano                         (lugar)                                                                                                      

Ranking Internacional Ano                        (lugar)                                                                                                    

Outros: _____________________________________________________________________________________________________________________

Don/Doña                                                                                      como secretario/a  da Federación  Galega  de 

certifica que os datos arriba indicados pertencentes ao deportista                                                                                              son certos.

Vº e prace O/A Secretario/a

do/a presidente/a
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