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Estudis

A omplir pel Consell Català de l'Esport

Id

Sol·licitud d'admissió a centre d'estudis 
Dades de l'esportista
Nom Cognoms

NIF Data de naixement Sexe Població de naixement

Comarca de naixement País

Adreça actual

Codi postal Població Comarca

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica

Amb veïnatge civil català? Sí No

Dades esportives
Esport Especialitat Disciplina

Nom de l'entrenador/a Nom del club

Població del club

Millor resultat en competició 2018-2019
Classificació Competició Prova Lloc Data

Objectius 2019-2020
Competició Classificació prevista/marca registre

Dades del pare, mare o tutor/a legal (empleneu en cas que l'esportista sigui menor d'edat)

Nom Cognoms

NIF Data de naixement Telèfon fix Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Vinculació amb el menor

Nom Cognoms

NIF Data de naixement Telèfon fix Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Vinculació amb el menor
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Informació bàsica sobre protecció de dades 
Identificació del tractament: persones usuàries del Centre Català de Tecnificació Esportiva. 
Responsable del tractament: Consell Català de l'Esport. 
Finalitat del tractament: inscripció, seguiment i baixa de les persones que són o han estat usuàries del Centre Català de Tecnificació Esportiva. 
Legitimació: exercici de poders públics. 
Persones destinatàries: les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixin els serveis TIC per compte del responsable del tractament. 
Les dades no es comunicaran a altres categories de persones destinatàries, excepte en els casos previstos per la llei. 
Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades personals adreçant un 
escrit al Consell Català de l'Esport (Av. Països Catalans, 40-48, 08950 - Esplugues de Llobregat) o mitjançant la petició genèrica disponible a Tràmits 
gencat.

Estudis acadèmics
Centre on es cursaran els estudis*

Estudis en curs (2018 - 2019)

Centre de procedència Resultats acadèmics

* Els horaris d'estudis s'assignaran en funció de la disponibilitat.

Motiu de la sol·licitud
Descriviu-ne detalladament el motiu 

Documentació a adjuntar obligatòriament*

Document del club o federació acreditant que realitza un mínim de 12 hores d'esport a la setmana.

*En el cas que aquest document el presenti la federació, no cal que ho faci la persona interessada.

Aclariments i requisits
L'Institut Centre d'Alt Rendiment Esportiu i l'Institut Joaquim Blume han estat creats per facilitar la pràctica esportiva als becaris 
d'un centre de tecnificació esportiva o d'un centre d'alt rendiment. Un cop finalitzat el procés de concessió de beques, les 
possibles vacants d'aquests instituts s'oferiran a esportistes externs al centre i la notificació de plaça es comunicarà a finals de 
juliol per correu electrònic.
Aquesta sol·licitud d'estudis l'ha d'enviar la federació, el club o bé l'esportista interessat/ada. Les sol·licituds s'atendran seguint 
l'ordre de prioritat següent: 
1. Presentació via federació 
2. Presentació via clubs 
3. Presentació directa de l'esportista
Com presentar la documentació: 
La federació, el club o l'esportista ha d'enviar tota la documentació per correu ordinari al Consell Català de l'Esport, avinguda 
dels Països Catalans, 40-48, 08950 - Esplugues de Llobregat. 
Paral·lelament també ho ha d'enviar a l'adreça electrònica: cceact.presidencia@gencat.cat 

Abans de signar aquest formulari, llegiu-vos la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta al peu d'aquesta 
pàgina.

Data

Signatura de l'esportista o del seu pare, mare o tutor/a legal

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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Informació bàsica sobre protecció de dades
Identificació del tractament: persones usuàries del Centre Català de Tecnificació Esportiva.
Responsable del tractament: Consell Català de l'Esport.
Finalitat del tractament: inscripció, seguiment i baixa de les persones que són o han estat usuàries del Centre Català de Tecnificació Esportiva.
Legitimació: exercici de poders públics.
Persones destinatàries: les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixin els serveis TIC per compte del responsable del tractament. Les dades no es comunicaran a altres categories de persones destinatàries, excepte en els casos previstos per la llei.
Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades personals adreçant un escrit al Consell Català de l'Esport (Av. Països Catalans, 40-48, 08950 - Esplugues de Llobregat) o mitjançant la petició genèrica disponible a Tràmits gencat.
Sol·licitud d'admissió a centre d'estudis 
Dades de l'esportista
Amb veïnatge civil català?
Dades esportives
Millor resultat en competició 2018-2019
Objectius 2019-2020
Dades del pare, mare o tutor/a legal (empleneu en cas que l'esportista sigui menor d'edat)
Vinculació amb el menor
Vinculació amb el menor
Estudis acadèmics
* Els horaris d'estudis s'assignaran en funció de la disponibilitat.
Motiu de la sol·licitud
Documentació a adjuntar obligatòriament*
Document del club o federació acreditant que realitza un mínim de 12 hores d'esport a la setmana.
*En el cas que aquest document el presenti la federació, no cal que ho faci la persona interessada.
Aclariments i requisits
L'Institut Centre d'Alt Rendiment Esportiu i l'Institut Joaquim Blume han estat creats per facilitar la pràctica esportiva als becaris d'un centre de tecnificació esportiva o d'un centre d'alt rendiment. Un cop finalitzat el procés de concessió de beques, les possibles vacants d'aquests instituts s'oferiran a esportistes externs al centre i la notificació de plaça es comunicarà a finals de juliol per correu electrònic.
Aquesta sol·licitud d'estudis l'ha d'enviar la federació, el club o bé l'esportista interessat/ada. Les sol·licituds s'atendran seguint l'ordre de prioritat següent:
1. Presentació via federació
2. Presentació via clubs
3. Presentació directa de l'esportista
Com presentar la documentació:
La federació, el club o l'esportista ha d'enviar tota la documentació per correu ordinari al Consell Català de l'Esport, avinguda dels Països Catalans, 40-48, 08950 - Esplugues de Llobregat.
Paral·lelament també ho ha d'enviar a l'adreça electrònica: cceact.presidencia@gencat.cat 
Abans de signar aquest formulari, llegiu-vos la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta al peu d'aquesta pàgina.
Presidència
Generalitat de Catalunya
 Sol·licitud d'admissió de centre d'estudis 2013-2014
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