SOL·LICITUD DE LA BECA D’ESTUDI “ELS VALORS EDUCATIUS AE CARLES
VALLBONA“ DE LA TEMPORADA 2016/17

Aquest any, tots els esportistes del Club AE Carles Vallbona que estiguin federats
podran optar a una beca d’estudis amb l’únic requisit de tenir bones notes. El Club
aquesta temporada donarà 10 beques per la temporada 2017/18: 5 de 100€ i 5 de 50€.
En cas d’obtenir una beca es descomptarà de la inscripció de la temporada 2017/18 en el
moment de fer el 100% del pagament.
Aquesta beca es podrà demanar del 22 al 30 del mes de juny de 2017 i es podrà
lliurar o bé a la seu social del Club (Pavelló el Parquet, dimarts i divendres de 17:30
a 20:00) o via mail: aecvallbona@gmail.com, adjuntant aquest document, degudament
complimentat, i la fotocòpia de les notes finals del curs 2016/17 (amb la mitjana del
curs).
OBSERVACIONS: qualsevol incompliment dels apartats anteriors serà motiu per retirar la
beca a l’alumne/a. Tota beca concedida a un alumne/a que no continuï la temporada
2017/2018 serà nul·la.
Els resultats es notificaran als interessats via mail durant el mes de juliol.

EN/NA............................................................................................................pare/mare/tutor
de l’alumne/a....................................................................................del curs ............., del
centre
educatiu
.................................................................que
ha
jugat
a
l’equip........................................................ federat de l’AE Carles Vallbona durant la
temporada 2016/17 amb mail ................................................................de notificació.
EXPOSO que:
1. Conec les característiques i requisits per demanar la beca d’estudis “ELS VALORS
EDUCATIUS AE CARLES VALLBONA” ( juny 2017 ), per haver participat durant el
curs escolar 2016/17 a l’equip federat ................................ de l’AE Carles Vallbona
SOL·LICITO que:
1. Em sigui concedida una beca per bons resultats acadèmics per la inscripció de l’AE
Carles Vallbona de la temporada 2017/18.
SIGNAT:
Mare/ pare / tutor

Alumne/a

Granollers, a ............. de juny de 2017
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