
 

 

 

Sol·licitud d'inscripció 

 

Programa d'esportistes d'elit i d'alt nivell 

 

Aquesta sol·licitud s’ha de presentar en el Registre de la Universitat Jaume I abans del dia 10 d’octubre del curs acadèmic per al qual es demana 

estar inclòs/a en el Programa d’esportistes d’elit i d’alt nivell. 

 

Les vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer automatitzat de la Universitat Jaume I, 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, davant de la Secretaria General d’aquesta Universitat. 

 

Dades personals 

Nom i cognoms:  .............................................................................  DNI:  ...........................................  

Adreça  electrònica:  .....................................................................  Telèfon:  .........................................   

Titulació:  ........................................................................................ Curs:  ........................................ 

Tutor/a acadèmic/a:  .............................................................................................................................  

Departament del tutor/a:  .....................................................................................................................  

Programa personalitzat pel tutor/a:    Sí     No 

EXPOSE: 

Que el Consell de Govern ha aprovat per la Junta de Govern el 04/03/1999 el Programa 
d’esportistes d’elit i alt nivell de la Universitat Jaume I i modificat pels Consells de Govern el  dia 
31/10/2007 i el 21/07/2016 

Que reunisc els requisits exigits per ser beneficiari/ària del Programa d’esportistes d’elit i alt nivell 
de la Universitat Jaume I. 

Que no estic inclòs/a en cap programa semblant en una altra universitat de l’estat. 

SOL·LICITE:  

Ser admès/a al Programa d’esportistes d’elit i alt nivell de la Universitat Jaume I. 

Documentació que cal adjuntar 

1. Acreditació de la condició d’esportista d’elit (original o fotocòpia compulsada): 

 DOCV    BOE    Altres diaris oficials (Comunitat autònoma: ) 

 Certificat del Servei d’Esports de la Universitat Jaume I 

 Certificat del Consell Superior d'Esports 

 Certificat de la Federació Internacional d’Esport Universitari (FISU) 

2. Calendari de competicions i concentracions del curs acadèmic 

3. Imprès de matrícula del curs en que es sol·licita la inclusió al programa. 

 

 

 

(Firma) 

Castelló de la Plana, .......... de .................................................... de 20........ 


