ANEXO I.1.- INSTANCIA DE SOLICITUDE
SOLICITUDE SUBVENCIÓN INDIVIDUAL ALTO NIVEL TEMPADA 2020/2021
D/Dna

DNI:

Enderezo

Localidade:

Tlf. 1

CP:

Tlf.2

Fax:

E-Mail a efectos de notificación
Entidade deportiva vinculada

CIF

Modalidade:
E, NO CASO DE MENORES DE IDADE, na súa representación, PAI, NAI, REPRESENTANTE LEGAL,
Apelidos:
Enderezo:
Tlf 1:

Nome:

DNI:

Localidade:

CP:

Tlf 2:

E-mail:
SOLICITA,

unha axuda vinculada coa convocatoria de axudas para potenciar programas de adestramento e participación de deportistas da
cidade de Vigo en competicións oficiais de alto nivel
Documentación obrigatoria que se achega coa solicitude:
1.Anexo I.1: Instancia de solicitude.
2. Anexo I.2: Certificado federativo individual de competicións.
3. Anexo I.3: Declaración responsable.
4. Copia do DNI do/da solicitante (e o representante legal no caso de menores de idade) e da licencia deportiva.
5. Certificado orixinal da titularidade da conta bancaria do/da solicitante ou o/a representante legal no caso de menores..
6. Acreditación do cumprimento dun dos requisitos establecidos na base 4ª.
*Campo obrigatorio
O/A que abaixo asina declara que reúne os requisitos establecidos no artigo 10 da LSG, e que todos os datos que contén esta
solicitude axústanse ós requisitos establecidos, e que nos comprometemos a cumprir co disposto nas bases da subvención, e polo
tanto solicito. Así mesmo autorízase ó Concello de Vigo a solicitar e/ou verificar de oficio os datos e certificados que estime
oportunos en relación á solicitude presentada.

Sinatura do/a solicitante

Sinatura do/da Representante legal no caso de menores

Vigo ,
de
de 2021
Sr. CONCELLEIRO DELEGADO DE DEPORTES
Protección de datos: O Concello de Vigo ten a condición de responsable deses datos e asume todas as obrigas derivadas do Regulamento (UE)
2016/679 – RXPD do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e das demais disposicións vixentes nesta
materia.
A lexitimación do tratamento deses datos está baseada no consentimento expreso das persoas interesadas en participar no procedemento e no exercicio
lexítimo das competencias legais do Concello de Vigo no ámbito do fomento e promoción da igualdade, conforme coa normativa de réxime local e
sectorial aplicable.
A finalidade do tratamento dos datos é a tramitación do expediente administrativo relativo á Convocatoria de axudas a deportistas de alto nivel do
Concelllo de Vigo.
O prazo de conservación dos datos facilitados será o necesario para a completa execución do procedemento, incluído o prazo de prescrición a efectos
de posibles responsabilidades derivadas da actividade ou do dito tratamento.
Os datos poderán ser cedidos tamén a outras Administracións públicas en cumprimento dun mandato legal ou xudicial. Tamén poderán ser verificados
e cotexados con calquera outros dos que as demais Administracións dispoñan a fin de comprobar a súa exactitude e veracidade.
As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como
opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na normativa vixente, perante
O órgano responsable do ficheiro (Concello de Vigo). Así mesmo teñen dereito a presentar unha reclamación perante a Axencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es). Poderán obter máis información na web municipal ou contactando co delegado de protección de datos no enderezo
dpd.vigo@vigo.org.
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ANEXO I.2.CERTIFICADO INDIVIDUAL DE COMPETICIÓNS DE ALTO NIVEL
A CUMPRIMENTAR POLA FEDERACIÓN (folla 1 de 2)
D/Dna.

DNI

Secretario/a da Federación
CERTIFICA QUE son certos os datos que a continuación se detallan:
D/Dna.

DNI

Nº Lic

Categoría

Club

CIF CLUB

Participou, entre o 01/09/2020 e o 30/08/2021, nas competicións que a continuación se detallan segundo os
datos que se especifican:
1. Posto Ranking Nacional (De existir):
Mellor posto no Ranking nacional ou internacional no ano 2020 ou 2021
Nº deportistas que integran o Ranking no ano 2020 ou 2021

2. Datos competicións: Obrigatorio cumprimentar todos os apartados.
Nome oficial da competición 1:
Data de inicio da competición:
Fase final Campionato do Mundo
Fase final Campionato de Europa

Tipo de competición

Copa do Mundo
Copa de Europa
Fase Final Campionato de España
Circuíto Internacional oficial

Categoría de participación

Absoluta
Outras categorías

Posto acadado
Nº participantes na proba
Individual
Forma de participación

Parella
Trío

Nº Países participantes na proba
Vigo a
de
de 2021
Sinatura do/a secretario/a da Federación Conforme do/da presidente/a da Federación

Selo da Federación

Protección de datos: O Concello de Vigo ten a condición de responsable deses datos e asume todas as obrigas derivadas do Regulamento (UE) 2016/679 – RXPD do
Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e das demais disposicións vixentes nesta materia.
A lexitimación do tratamento deses datos está baseada no consentimento expreso das persoas interesadas en participar no procedemento e no exercicio lexítimo das
competencias legais do Concello de Vigo no ámbito do fomento e promoción da igualdade, conforme coa normativa de réxime local e sectorial aplicable.
A finalidade do tratamento dos datos é a tramitación do expediente administrativo relativo á Convocatoria de axudas a deportistas de alto nivel do Concelllo de Vigo.
O prazo de conservación dos datos facilitados será o necesario para a completa execución do procedemento, incluído o prazo de prescrición a efectos de posibles
responsabilidades derivadas da actividade ou do dito tratamento.
Os datos poderán ser cedidos tamén a outras Administracións públicas en cumprimento dun mandato legal ou xudicial. Tamén poderán ser verificados e cotexados con calquera
outros dos que as demais Administracións dispoñan a fin de comprobar a súa exactitude e veracidade.
As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como opoñerse á toma de
decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na normativa vixente, perante
O órgano responsable do ficheiro (Concello de Vigo). Así mesmo teñen dereito a presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es). Poderán obter máis información na web municipal ou contactando co delegado de protección de datos no enderezo dpd.vigo@vigo.org.
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ANEXO I.2.CERTIFICADO INDIVIDUAL DE COMPETICIÓNS DE ALTO NIVEL (CONTINUACIÓN)
Nome oficial da competición 2:
Data de inicio da competición:
Fase final Campionato do Mundo
Fase final Campionato de Europa

Tipo de competición

Copa do Mundo
Copa de Europa
Fase Final Campionato de España
Circuíto Internacional oficial

Categoría de participación

Absoluta
Outras categorías

Posto acadado
Nº participantes na proba
Individual
Forma de participación

Parella
Trío

Nº Países participantes na proba

Nome oficial da competición 3:
Data de inicio da competición:
Fase final Campionato do Mundo
Fase final Campionato de Europa

Tipo de competición

Copa do Mundo
Copa de Europa
Fase Final Campionato de España
Circuíto Internacional oficial

Categoría de participación

Absoluta
Outras categorías

Posto acadado
Nº participantes na proba
Individual
Forma de participación

Parella
Trío

Nº Países participantes na proba
Vigo a
de
de 2021
Sinatura do/a secretario/a da Federación Conforme do/da presidente/a da Federación

Selo da Federación

Protección de datos: O Concello de Vigo ten a condición de responsable deses datos e asume todas as obrigas derivadas do Regulamento (UE) 2016/679 – RXPD do
Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e das demais disposicións vixentes nesta materia.
A lexitimación do tratamento deses datos está baseada no consentimento expreso das persoas interesadas en participar no procedemento e no exercicio lexítimo das
competencias legais do Concello de Vigo no ámbito do fomento e promoción da igualdade, conforme coa normativa de réxime local e sectorial aplicable.
A finalidade do tratamento dos datos é a tramitación do expediente administrativo relativo á Convocatoria de axudas a deportistas de alto nivel do Concelllo de Vigo.
O prazo de conservación dos datos facilitados será o necesario para a completa execución do procedemento, incluído o prazo de prescrición a efectos de posibles
responsabilidades derivadas da actividade ou do dito tratamento.
Os datos poderán ser cedidos tamén a outras Administracións públicas en cumprimento dun mandato legal ou xudicial. Tamén poderán ser verificados e cotexados con calquera
outros dos que as demais Administracións dispoñan a fin de comprobar a súa exactitude e veracidade.
As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como opoñerse á toma de
decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na normativa vixente, perante
O órgano responsable do ficheiro (Concello de Vigo). Así mesmo teñen dereito a presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es). Poderán obter máis información na web municipal ou contactando co delegado de protección de datos no enderezo dpd.vigo@vigo.org.
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ANEXO I.3.-DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dna.

DNI.

NO CASO DE MENORES DE IDADE, na súa representación, PAI, NAI, REPRESENTANTE LEGAL,
Apelidos:

Nome:

DNI:

Enderezo:

Localidade:

CP:

Tlf 1:

Tlf 2:

E-mail:

Declara,
Ter solicitadas e/ou ten concedidas as seguintes axudas para o desenvolvemento do programa obxecto da solicitude
de subvención:
Organismo no que ten solicitada e/ou concedida a axuda
Importe solicitado
Importe concedido
€

€

€

€

€

€

Non estar incurso/a en ningunha das prohibicións que recollen os apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007 do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.
Cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e que se autoriza ó Concello de Vigo a facer as
verificacións necesarias.
Estar informado/a e autorizar a verificación dos datos incluídos na solicitude de subvención nas áreas e
administracións competentes, incluídos os datos fiscais
Atoparme ao corrente de pagos coa Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, a Axencia Estatal da
Administración Tributaria, coa Seguridade Social e co Concello de Vigo, substituíndo esta declaración ós
certificados emitidos por ditos organismos, e autorizando á Concellería de Deportes a facer as verificacións
posteriores que considere necesarias.

Vigo,
Sinatura do/a solicitante

de

de 2021

Sinatura do/da Representante legal no caso de menores

Protección de datos: O Concello de Vigo ten a condición de responsable deses datos e asume todas as obrigas derivadas do Regulamento (UE) 2016/679 – RXPD do
Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e das demais disposicións vixentes nesta materia.
A lexitimación do tratamento deses datos está baseada no consentimento expreso das persoas interesadas en participar no procedemento e no exercicio lexítimo das
competencias legais do Concello de Vigo no ámbito do fomento e promoción da igualdade, conforme coa normativa de réxime local e sectorial aplicable.
A finalidade do tratamento dos datos é a tramitación do expediente administrativo relativo á Convocatoria de axudas a deportistas de alto nivel do Concelllo de Vigo.
O prazo de conservación dos datos facilitados será o necesario para a completa execución do procedemento, incluído o prazo de prescrición a efectos de posibles
responsabilidades derivadas da actividade ou do dito tratamento.
Os datos poderán ser cedidos tamén a outras Administracións públicas en cumprimento dun mandato legal ou xudicial. Tamén poderán ser verificados e cotexados con calquera
outros dos que as demais Administracións dispoñan a fin de comprobar a súa exactitude e veracidade.
As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como opoñerse á toma de
decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na normativa vixente, perante
O órgano responsable do ficheiro (Concello de Vigo). Así mesmo teñen dereito a presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es). Poderán obter máis información na web municipal ou contactando co delegado de protección de datos no enderezo dpd.vigo@vigo.org.
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