Annex II
SOL·LICITUD PER A AJUDES CORRESPONENTS AL SEGON QUADRIMESTRE
DEL CURS 2018-2019
Ajudes a estudiants amb discapacitat o amb necessitats especials derivades
d'una discapacitat per a la pràctica d'activitats esportives de competició
durant l'any 2019.
1. Dades de la persona.
Cognoms:
Nom:
DNI:
Domicili:
Núm.:

Porta:

CP:

Localitat:
Data de naixement:
Telèfon de contacte:
Adreça electrònica:
Universitat:
Centre:
Estudis:
Curs:

2. Exposició, acceptació de les bases i veracitat de les dades.
Coneixedor/a de la resolució de ___ de __________ de 2019, de la
vicerectora d'Innovació i Transferència de la Universitat de València, per la
qual es convoquen les ajudes a estudiants de la Universitat de València amb
discapacitat o amb necessitats especials derivades d'una discapacitat per a
la pràctica d'activitats esportives de competició durant l'any 2019 i se
n'estableixen les basés reguladores, em compromet a acceptar el contingut
de les bases i declare que totes les dades consignades i la documentació
presentada adjunta a aquesta sol·licitud és certa.

3. Documentació que s’adjunta.
a. Document acreditatiu del compliment d'alguna de les condicions per les
quals pot optar a l'ajuda de:
•

•
•
•

Ser esportista pertanyent al pla ADO o ADOP, o figurar en la relació
d'esportistes d'alt nivell que publica anualment el Consell Superior
d'Esports en el BOE, durant els anys 2017, 2018 o 2019.
Haver sigut convocat/ada per a la selecció nacional durant els anys
2017, 2018 o 2019.
Ser esportista d'elit A, B o promoció de la Comunitat Valenciana per la
llista anual de 2017, 2018 o 2019.
Haver obtingut, durant els cursos 2017-2018 o 2018-2019, algun dels
llocs següents:
- De l'1 al 5 en paralimpíades.
- De l'1 al 5 en campionats del món federats.
- De l'1 al 3 en campionats europeus federats.
- De l'1 al 3 en campionats de les universitats europees.
- De l'1 al 3 en campionats d'Espanya federats.
- De l'1 al 3 en campionats d'Espanya universitaris.
- De l'1 al 3 en campionat autonòmic d'esport universitari.
- De l'1 al 3 en campionat autonòmic federat.

•

Haver sigut convocat per a la selecció autonòmica durant els anys
2017, 2018 o 2019.

b. Currículum esportiu de les temporades 2016-2017, 2017-2018 o 20182019 amb els resultats autonòmics, nacionals i internacionals, federats i
universitaris, i indicació del nom complet, la modalitat esportiva,
l'entrenador i el club a què pertany. Els resultats federats han de ser
certificats per la federació esportiva corresponent; quant als resultats
universitaris, la certificació, si s'han aconseguit representant la Universitat
de València, es tramita d'ofici.
c. Calendari esportiu de la temporada 2019 o 2020, amb indicació de la
data, el lloc, l'entitat organitzadora, el tipus d'esdeveniment i el nivell de la
competició.
d. Descripció breu de la planificació esportiva de la temporada 2019 o 2020.

e. Dades bancàries: fotocòpia del primer full de la llibreta del banc.
f. Certificat que acredite un grau de discapacitat superior o igual al 33%.
g. La persona que s'incorpore a primer curs ha d’acreditar els seus resultats
acadèmics mitjançant la presentació del certificat de notes de les proves
d'accés a la universitat o de notes de cicles formatius.
4. Sol·licitud.
Sol·licite que es considere admesa aquesta instància i la resta de
documentació a l'efecte del que estableix la convocatòria d'aquestes ajudes
i les bases que la regulen.
Termini: Comença l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana i acaba als 15 dies hàbils.

Signatura de la persona interessada
València, de de 2019.
Les dades personals subministrades en aquest procés s’incorporaran als
sistemes d’informació de la Universitat de València escaients, amb la
finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en les ajudes
d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable
del tractament, l’accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o
supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret
a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els
seus drets d’accés mitjançant l’enviament d’un correu electrònic adreçat a
lopd@uv.es des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé
mitjançant un escrit, acompanyat d’una còpia d’un document d’identitat i, si
escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat al delegat de
Protecció de Dades de la Universitat de València (Ed. Rectorat, Av. Blasco
Ibáñez, 131, 46010 València, lopd@uv.es).
Per a més informació sobre el tractament es poden consultar les bases
reguladores de la convocatòria d'ajudes econòmiques a estudiants de la
Universitat de València amb discapacitat o amb necessitats especials
derivades d'una discapacitat per a la pràctica d'activitats esportives de
competició durant l'any 2019 en: [http://tauler.uv.es/].

Annex III
SOL·LICITUD PER A AJUDES CORRESPONENTS AL PRIMER QUADRIMESTRE
DEL CURS 2019-2020
Ajudes a estudiants amb discapacitat o amb necessitats especials derivades
d'una discapacitat per a la pràctica d'activitats esportives de competició
durant l'any 2019.
1. Dades de la persona sol·licitant.
Cognoms:
Nom:
DNI:
Domicili:
Núm.: Porta: CP:
Localitat:
Data de naixement:
Telèfon de contacte:
Adreça electrònica:
Universitat:
Centre:
Estudis:
Curs:

2. Exposició, acceptació de les bases i veracitat de les dades.
Coneixedor/a de la resolució de ___ de __________ de 2019, de la
vicerectora d'Innovació i Transferència de la Universitat de València, per la
qual es convoquen les ajudes a estudiants de la Universitat de València amb
discapacitat o amb necessitats especials derivades d'una discapacitat per a
la pràctica d'activitats esportives de competició durant l'any 2019 i se
n'estableixen les basés reguladores, em compromet a acceptar el contingut
de les bases i declare que totes les dades consignades i la documentació
presentada adjunta a aquesta sol·licitud és certa.

3. Documentació que s’adjunta.
a. Document acreditatiu del compliment d'alguna de les condicions per les
quals pot optar a l'ajuda de:
•

•
•
•

Ser esportista pertanyent al pla ADO o ADOP, o figurar en la relació
d'esportistes d'alt nivell que publica anualment el Consell Superior
d'Esports en el BOE, durant els anys 2017, 2018 o 2019.
Haver sigut convocat/ada per a la selecció nacional durant els anys
2017, 2018 o 2019.
Ser esportista d'elit A, B o promoció de la Comunitat Valenciana per la
llista anual de 2017, 2018 o 2019.
Haver obtingut, durant els cursos 2017-2018 o 2018-2019, algun dels
llocs següents:
- De l'1 al 5 en paralimpíades.
- De l'1 al 5 en campionats del món federats.
- De l'1 al 3 en campionats europeus federats.
- De l'1 al 3 en campionats de les universitats europees.
- De l'1 al 3 en campionats d'Espanya federats.
- De l'1 al 3 en campionats d'Espanya universitaris.
- De l'1 al 3 en campionat autonòmic d'esport universitari.
- De l'1 al 3 en campionat autonòmic federat.

•

Haver sigut convocat per a la selecció autonòmica durant els anys
2017, 2018 o 2019.

b. Currículum esportiu de les temporades 2016-2017, 2017-2018 o 20182019 amb els resultats autonòmics, nacionals i internacionals, federats i
universitaris, i indicació del nom complet, la modalitat esportiva,
l'entrenador i el club a què pertany. Els resultats federats han de ser
certificats per la federació esportiva corresponent; quant als resultats
universitaris, la certificació, si s'han aconseguit representant la Universitat
de València, es tramita d'ofici.
c. Calendari esportiu de la temporada 2019 o 2020, amb indicació de la
data, el lloc, l'entitat organitzadora, el tipus d'esdeveniment i el nivell de la
competició.
d. Descripció breu de la planificació esportiva de la temporada 2019 o 2020.
e. Dades bancàries: fotocòpia del primer full de la llibreta del banc.

f. Certificat que acredite un grau de discapacitat superior o igual al 33%.
g. La persona que s'incorpore a primer curs ha d’acreditar els seus resultats
acadèmics mitjançant la presentació del certificat de notes de les proves
d'accés a la universitat o de notes de cicles formatius.
4. Sol·licitud.
Sol·licite que es considere admesa aquesta instància i la resta de
documentació a l'efecte del que estableix la convocatòria d'aquestes ajudes
i les bases que la regulen.
Termini: Comença l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana i acaba als 15 dies hàbils.

Signatura de la persona interessada
València, de de 2019.
Les dades personals subministrades en aquest procés s’incorporaran als
sistemes d’informació de la Universitat de València escaients, amb la
finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en les ajudes
d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable
del tractament, l’accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o
supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret
a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els
seus drets d’accés mitjançant l’enviament d’un correu electrònic adreçat a
lopd@uv.es des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé
mitjançant un escrit, acompanyat d’una còpia d’un document d’identitat i, si
escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat al delegat de
Protecció de Dades de la Universitat de València (Ed. Rectorat, Av. Blasco
Ibáñez, 131, 46010 València, lopd@uv.es).
Per a més informació sobre el tractament es poden consultar les bases
reguladores de la convocatòria d'ajudes econòmiques a estudiants de la
Universitat de València amb discapacitat o amb necessitats especials
derivades d'una discapacitat per a la pràctica d'activitats esportives de
competició durant l'any 2019 en: [http://tauler.uv.es/].

