
MODEL DE
 CANDIDATURA

DADES DE LA CANDIDATURA
Empleneu les següents dades personals de la candidatura:

Nom del Club:

Persona de contacte 
i càrrec:

Telèfons:

Adreça electrònica

Fites esportives aconseguides:

Premi al Club Esportiu

Presència de les dones:

Altres mèrits i informació de la candidatura:



MODEL DE
 CANDIDATURA

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA QUE PROPOSA LA CANDIDATURA

Nom i cognoms o denominació:

Persona de contacte
i càrrec:

Telèfons:

Adreça electrònica:

Termini, lloc i forma de presentació de les candidatures

El termini de presentació de candidatures serà des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci fins al 13 de 
gener de 2015.
 
Les candidatures al Premi Dona i Esport es presentaran mitjançant l’enviament de la documentació corresponent 
a l’adreça de correu electrònic donesiesport@bcn.cat. Caldrà adjuntar la documentació següent:

Empleneu només en cas que la candidatura sigui proposada per una persona física o jurídica diferent a la 
candidatura:

a) Fotocòpia del DNI del candidat o de la candidata, si és una persona física; o fotocòpia del CIF del candidat 
o de la candidata, si és una persona jurídica.

b) Model de candidatura. Cada candidat o candidata només podrà optar a una de les diferents modalitats 
del premi. 

c) Quatre imatges digitals en la màxima resolució representatives de la candidatura.

Tanmateix, caldrà enviar per correu postal a l’Institut Barcelona Esports (Avinguda de l’Estadi, 40, 08038 Barcelona):

d) Model d’autorització, signat i degudament emplenat pel candidat o per la candidata; i per la persona 
física o representant legal de la persona jurídica, en el cas que aquesta hagi proposat el candidat o la 
candidata. En el sobre s’indicarà Premi Dona i Esport.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, l’informem que les seves dades personals incloses 
en aquest annex seran incorporades al fitxer “Usuaris de Serveis Esportius” de l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de “Gestionar els 
Serveis Esportius promoguts, desenvolupats o oferts directament o indirectament per l’Ajuntament”. Les seves dades no seran cedides a 
tercers. Vostè consent expressament el tractament de les seves dades per a la finalitat indicada. Ens autoritza a publicar el seu resultat en 
aquest Premi Dona i Esport, i a enviar-li publicitat d’altres serveis esportius promoguts per l’Ajuntament de Barcelona. Pot exercitar els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume, 2, 08002 Barcelona.

Premi al Club Esportiu
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