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DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

Cognoms i nom: DNI: 

Adreça: Núm.: Codi postal: 

Localitat: Telèfon mòbil: 

Data de naixement: Escola o facultat: Curs: 

Adreça electrònica: 
 

ÀREA DE FORMACIÓ 
Certificat  de crèdits per assistència a cursos, monogràfics i/o jornades tècniques  

Acció formativa:  Nre. d’hores: 

Data de realització: Lloc: 
 

ÀREA DE PRÀCTICA / REPRESENTACIÓ ESPORTIVA 
Certificat de participació o classificació en competicions interuniversitàries o internacionals 

Esport: 

Tipus de competició: 

CADU ☐ CEU ☐ REPRESENTACIÓ D’ESCOLA O CAMPUS* ☐ 

Classificació:  Classificació: Classificació: 

Data del campionat: Lloc de realització: 
* Representació oficial de Campus o representació d'àmbit nacional per a Centres. 
 
 

ÀREA DE PROJECCIÓ ESPORTIVA 

Esport: 
 

Esportista 
d’elit UPV  

      ☐ 

 

Esportista 
d’elit DOGV  

     ☐ 

 

Esportista 
d’alt nivell BOE 

     ☐ 

 

Representació d’Espanya en competicions universitàries oficials de 
caràcter internacional. 
 
Nom del campionat: 
Clasificació: 

Data de publicació: Data del campionat: 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 

Esport/secció:  Temporada: 

Documents a adjuntar:  informe dels objectius ☐   memòria  ☐ 
 

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades 
s’incorporaran al fitxer de dades del Vicerectorat d'Esports, amb finalitats de gestió i administració. La persona interessada pot  exercir els drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant la corresponent sol·licitud, junt amb el DNI,al Registre General de la Universitat 
Politècnica de València. 

 

 
 
 
 

  
 

(Firma en lliurar la sol·licitud) (Firma en retirar el certificat) 
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