Sol·licitud de participació al Premi “Projecte Jove 2020”

Dades del participant
Nom i Cognoms de la persona o entitat

Domicili a efectes de notificacions

Telèfon 1

Telèfon 2

NIF/CIF

Codi Postal

Població

Adreça correu electrònic

Dades del representant
Nom i Cognoms – En qualitat de

Domicili a efectes de notificacions

Telèfon 1

Telèfon 2

NIF

Codi Postal

Adreça correu electrònic

Dades del projecte
Modalitat a la que es presenta el projecte
· Modalitat 1: Projectes excepcionals realitzats en motiu del COVID-19.
· Modalitat 2: Projectes realitzats per joves d’entre 16 i 30 anys o entitats juvenils
Nom del projecte i activitats que inclou

Objectius i destinataris

Pressupost

Població

Documentació que s’adjunta a la sol·licitud
Model de sol·licitud degudament emplenada i signada
Projecte presentat
Pressupost detallat de l’actuació
NIF de l’entitat o DNI de la persona física participant
Fotocòpia dels estatuts degudament registrats (en el cas d’entitats i/o associacions)

Que la persona sotasignat DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Que accepta les bases de la convocatòria per a la qual sol·licita la participació i que totes les dades incorporades en aquesta sol·licitud
s’ajusten a la realitat
Que assumeix les responsabilitats que es puguin derivar per portar-ho a terme i es compromet a complir la normativa legal vigent
Que es compromet a complir les condicions establertes en les bases reguladores, en cas que li fos concedit el premi

Tortosa

de _________________ de 2020

Signatura

Segell de l’entitat

Termini de presentació: 31 d’ octubre de 2020
Per a obtenir més informació consulteu www.baixebre.cat

Il·lm. Sr. President del Consell Comarcal del Baix Ebre
D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades
personals subministrades per vostè, s’incorporaran en un fitxer automatitzat, del qual el Consell Comarcal del Baix Ebre n’és responsable. Vostè pot exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que legalment li corresponen, dirigint-se al Consell Comarcal del Baix Ebre, per correu postal a C. Barcelona, 152, 43500 de
Tortosa o al correu electrònic ccbe@baixebre.cat.

