PREMIS de l’ESPORT JESUSENC
V SETMANA de l’ACTIVITAT FÍSICA i la SALUT
Dissabte, 16 de març de 2019

FITXA PROPOSTES PREMIATS i MENCIONS
Cada entitat emplenarà els apartats de la fitxa, que serviran com a base de dades per a
l’elecció dels diferents premis a atorgar. S’ha de fer constar el fet assolit, tasca, mèrit o
qualitat desenvolupada o assolida per la persona proposada.

ENTITAT QUE PROPOSA: _____________________________________________________

1.-PREMI DE RECONEIXEMENT A LES ENTITATS
-

ENTITAT:

-

MOTIU:

2.-PREMI A LA PROJECCIÓ ESPORTIVA, CONSTÀNCIA i VOLUNTARIAT
-

PERSONA:

-

MOTIU:

De conformitat amb l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem
que les dades de caràcter personal que ens faciliteu en aquesta sol•licitud s'incorporaran al fitxer “Registre i gestió administrativa” titularitat de
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, amb la finalitat de recollir les dades d'entrada i sortida de documents i la gestió administrativa. Les
dades de caràcter personal que sol•licitem són necessàries per a la gestió de la seva sol•licitud, per la qual cosa cal que empleni els diferents
camps, ja que en cas contrari ens serà impossible atendre degudament la seva sol•licitud. Com a persona interessada podreu exercir
gratuïtament els drets d'accés, de rectificació, de cancel•lació i, si escau,d'oposició, en els termes establerts per la LOPD enviant una sol•licitud
per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, plaça Immaculada, 1.
43590 Jesús.
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3.-MENCIONS ESPECIALS A ENTITATS I ESPORTISTES
-

ENTITAT/PERSONA:

-

MOTIU:

4.-RECONEIXEMENT A ESPORTISTES PER PART DE LES ENTITATS
-

PERSONA:

-

MOTIU:

5.-PREMI AL MILLOR ESPORTISTA
-

PERSONA:

-

MOTIU:

De conformitat amb l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem
que les dades de caràcter personal que ens faciliteu en aquesta sol•licitud s'incorporaran al fitxer “Registre i gestió administrativa” titularitat de
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, amb la finalitat de recollir les dades d'entrada i sortida de documents i la gestió administrativa. Les
dades de caràcter personal que sol•licitem són necessàries per a la gestió de la seva sol•licitud, per la qual cosa cal que empleni els diferents
camps, ja que en cas contrari ens serà impossible atendre degudament la seva sol•licitud. Com a persona interessada podreu exercir
gratuïtament els drets d'accés, de rectificació, de cancel•lació i, si escau,d'oposició, en els termes establerts per la LOPD enviant una sol•licitud
per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, plaça Immaculada, 1.
43590 Jesús.
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CALDRÀ APORTAR OBLIGATÒRIAMENT AL MOMENT DE PRESENTAR LA FITXA:
 Fotografies actuals i fotografies antigues de les persones/entitats nominades.
Recordem que mentre es realitza el lliurament de trofeus són projectades imatges de
la persona/entitat premiada.
 Resum història entitat.
 Currículum esportiu/personal on consti la trajectòria de la persona/persones
nominada/des.
 Data límit presentació: 1 de març de 2019 (abans les 14:00h) en horari laboral a les
oficines de l’Ajuntament.
Signatura i segell

De conformitat amb l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem
que les dades de caràcter personal que ens faciliteu en aquesta sol•licitud s'incorporaran al fitxer “Registre i gestió administrativa” titularitat de
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, amb la finalitat de recollir les dades d'entrada i sortida de documents i la gestió administrativa. Les
dades de caràcter personal que sol•licitem són necessàries per a la gestió de la seva sol•licitud, per la qual cosa cal que empleni els diferents
camps, ja que en cas contrari ens serà impossible atendre degudament la seva sol•licitud. Com a persona interessada podreu exercir
gratuïtament els drets d'accés, de rectificació, de cancel•lació i, si escau,d'oposició, en els termes establerts per la LOPD enviant una sol•licitud
per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, plaça Immaculada, 1.
43590 Jesús.
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1. PREMI DE RECONEIXEMENT A LES ENTITATS
Guardó que es lliurarà a una entitat esportiva local, valorant la consecució d’una fita important durant
l’any, com pot ser un campionat assolit, l’organització d’un acte de repercussió supra-territorial o la
celebració d’un aniversari de la entitat o activitat que organitzi.

2. PREMI A LA PROJECCIÓ ESPORTIVA, CONSTÀNCIA I VOLUNTARIAT
Guardó que s’atorgarà a la persona o persones que compleixin els requisits següents:
 Esportista que per la seva trajectòria, el seu treball i esforç mereixi un reconeixement, tot i
que no hagi aconseguit un resultat important.
 Esportista de la nostra població que s’hagi caracteritzat pels seus valors de disciplina,
regularitat, el sacrifici i l’afany de superació.
 Persona, empresa o col·lectiu significatiu de l’àmbit esportiu local, en agraïment a alguna
tasca desenvolupada d’una forma totalment desinteressada, com ara voluntaris, directius i
col·laboradors.
El guardonat s’escollirà entre els representants anomenats per cada entitat (màxim un) i els
anomenats per la regidoria d’esports i l’òrgan consultiu d’esports de Jesús, format per representants
de totes les entitats esportives.

3. MENCIONS ESPECIALS A ENTITATS I ESPORTISTES
El jurat podrà valorar la menció especial a entitats o esportistes que mereixin un reconeixement, tot i
que sent importants, no siguin del nivell dels altres premis.
El jurat podrà valorar el lliurament de diferents mencions que mereixin un reconeixement per la tasca
desenvolupada en vida.
4.

RECONEIXEMENT A ESPORTISTES PER PART DE LES ENTITATS (màxim un representant).
Aquest esportista no ha de ser necessàriament l’escollit per optar al guardó d’esportista Jesusenc de
l’Any.

5. PREMI AL MILLOR ESPORTISTA
Guardó per a l’esportista més destacat i representatiu de la nostra població per la seva tasca realitzada
durant l’any a premiar.
El guardonat s’escollirà entre els representants anomenats per cada entitat (màxim un) i els
esportistes jesusencs que es troben competint fora dels clubs del nostre Poble (anomenats per la
regidoria d’esports, l’òrgan consultiu d’esports de Jesús, format per representants de totes les entitats
esportives o bé per familiars o persones vinculades directament amb l’esportista i que acrediten un
currículum suficient).
COMPOSICIÓ DEL JURAT
Aquest està format per 3 membres de l’EMD de Jesús a designació de la presidència i els integrants del
consell consultiu d’esports (1 membre representant de cada entitat esportiva del Poble).

De conformitat amb l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem
que les dades de caràcter personal que ens faciliteu en aquesta sol•licitud s'incorporaran al fitxer “Registre i gestió administrativa” titularitat de
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, amb la finalitat de recollir les dades d'entrada i sortida de documents i la gestió administrativa. Les
dades de caràcter personal que sol•licitem són necessàries per a la gestió de la seva sol•licitud, per la qual cosa cal que empleni els diferents
camps, ja que en cas contrari ens serà impossible atendre degudament la seva sol•licitud. Com a persona interessada podreu exercir
gratuïtament els drets d'accés, de rectificació, de cancel•lació i, si escau,d'oposició, en els termes establerts per la LOPD enviant una sol•licitud
per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, plaça Immaculada, 1.
43590 Jesús.
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