
Formulari de Sol·licitud per a rebre l'ajuda a Esportistes Destacats de les Illes Balears 2009, 
models 3 i 4 de la convocatòria

Fotocopia de DNI

Certificat de 
compte bancari

Certificat de 
residència

La meva informació personal és:

Adreça Núm. Pis Porta CP

Població Municipi Illa

Email

Clàusula de protecció de dades

Sr./Sra.

amb NIF nascut a

el dia

Les vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer automatitzat de la Fundació Illesport, que es compromet a no fer-ne un ús 
distint d'aquell per al qual han estat demanades, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de les dades. Podeu exercir, per 
escrit, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició, a l'oficina d'aquesta Fundació. Amb la vostra firma autoritzeu a 
la Fundació a utilitzar les dades per a realitzar les funcions que són de la seva competència, així com a la cessió d'informació de 
contacte (nom, telèfons, adreça) a la Direcció General d'Esports, l'Escola Balear de l'Esport i altres organismes, entitats o empreses 
amb els que col·labori la Fundació per al desenvolupament de les seves tasques. També autoritzeu, excepte expressió per escrit en 
sentit contrari, la publicació de les vostres dades bàsiques en relació a l'esport que practiqueu (nom i cognoms, data de naixement, 
fotografia, dades antropomètriques, calendari i resultats de competició, centre de tecnificació al que esteu adscrits, modalitats 
esportives en les que competiu i ajudes que esteu rebent per la vostra condició d'Esportistes Destacats).

Havent rebut la comunicació de la Federació Esportiva a la que estic adscrit, 
adjunto a aquest formulari la següent documentació per tal de poder rebre 
les ajudes a Esportistes Destacats 2009 models 3 i 4:

Espai per a registre d'entrada

Nº de compte per a rebre el pagament

Foto carnet

Telèfon

Presentar la documentació a les oficines de la Fundació 
Illesport abans del divendres 27 de novembre de 
2009, a les 15:00h.

Presentació de la documentació

No adjunto certificat de residència perquè he nascut a una localitat de les Illes 
Balears, i així ho certifica el meu DNI, o bé el meu DNI certifica que visc a una 
localitat de les Illes Balears i està expedit abans de l'1 de gener del 2006.

Adjunto certificat de residència anterior a l'1 de gener de 2006 a una localitat de 
les Illes Balears.

No adjunto certificat ja que vaig obtenir l'Ajuda a Esportistes Destacats de les 
Illes Balears l'any anterior.

Adjunto certificat de compte bancari amb segell oficial del banc o caixa.

No adjunto certificat de compte, ja que vaig obtenir l'ajuda a Esportistes 
Destacats de les Illes Balears l'any anterior i vull rebre els diners al mateix 
número de compte.

Adjunto una fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o del NIF.

No adjunto fotocòpia del DNI per haver rebut l'ajuda a Esportistes Destacats de 
les Illes Balears l'any anterior.

Fundació Illesport; Palma Arena, Av. Uruguai, s/n 07010 - Palma de Mallorca 
Tel. 971 71 08 11; Fax. 971 72 10 77 / illesport@illesport.org

Firma del sol·licitant
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Certificat de residència
La meva informació personal és:
Clàusula de protecció de dades
Les vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer automatitzat de la Fundació Illesport, que es compromet a no fer-ne un ús distint d'aquell per al qual han estat demanades, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de les dades. Podeu exercir, per escrit, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició, a l'oficina d'aquesta Fundació. Amb la vostra firma autoritzeu a la Fundació a utilitzar les dades per a realitzar les funcions que són de la seva competència, així com a la cessió d'informació de contacte (nom, telèfons, adreça) a la Direcció General d'Esports, l'Escola Balear de l'Esport i altres organismes, entitats o empreses amb els que col·labori la Fundació per al desenvolupament de les seves tasques. També autoritzeu, excepte expressió per escrit en sentit contrari, la publicació de les vostres dades bàsiques en relació a l'esport que practiqueu (nom i cognoms, data de naixement, fotografia, dades antropomètriques, calendari i resultats de competició, centre de tecnificació al que esteu adscrits, modalitats esportives en les que competiu i ajudes que esteu rebent per la vostra condició d'Esportistes Destacats).
Havent rebut la comunicació de la Federació Esportiva a la que estic adscrit, adjunto a aquest formulari la següent documentació per tal de poder rebre les ajudes a Esportistes Destacats 2009 models 3 i 4:
Espai per a registre d'entrada
Foto carnet
Presentar la documentació a les oficines de la Fundació Illesport abans del divendres 27 de novembre de 2009, a les 15:00h.
Presentació de la documentació
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