SOL·LICITUD AJUDES ADQUISICIÓ LLIBRES DE TEXT 2008/09

A

DADES PERSONALS DE L'ALUMNE/A
Nom _______________________________Primer cognom _______________________
Segon cognom _____________________ Etapa Educativa (EI/EP/ESO)_____ Curs_____
Nom del Centre on està matriculat ___________________________________________
DADES DEL PARE/MARE O TUTOR* SOTASIGNANT
Sr/Sra. _________________________________________________________________ amb
DNI/NIE__________________Tel.______ ______________________________ domicili al
carrer___________________núm._____ població______________________
*(En cas d'actuar en qualitat de tutor caldrà adjuntar document que així ho acrediti)

B

DECLARACIÓ DEL PARE/MARE/TUTOR/ORA SOTASIGNANT
El __________________declara sota la seva responsabilitat:
Que accepta les bases de la convocatòria
Que ha adquirit els llibres de text necessaris segons el programa educatiu del centre per al
curs 2008-2009
Que està assabentat/ada que la inexactitud de les circumstàncies declarades donarà lloc a la
denegació o revocació de l'ajuda
Que l'alumne beneficiari de la beca està empadronat a Ripollet
Que compleix totes les condicions previstes en les bases per a obtenir l'ajuda sol·licitada
Que té coneixement que en cas d'obtenir una altre beca o ajuda per adquisició de llibres de
text procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada per al curs 2008-2009,
ho haurà de comunicar a l'Ajuntament.
Autoritza a l'Ajuntament de Ripollet per a obtenir d'altres administracions dades necessàries
per a contrastar l'exactitud de les dades i documentació consignada.

C

DADES DEL COMPTE CORRENT ON DESITJA PERCEBRE L'IMPORT DE L'AJUT

Ripollet, ___ de__________ de 2008

D

Signatura del pare/mare/tutor

DADES A EMPLENAR PER LA DIRECCIÓ DEL CENTRE
El sotasignat, Sr./Sra.__________________________________ director/a del centre educatiu
__________________________________________ declara que l'alumna/e que figura a
l'apartat A està matriculat en el centre indicat en el curs 2008-2009 i disposa dels llibres de
text segons el programa educatiu del centre per al curs vigent.

(Segell del centre i signatura)
D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades
facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament pel a seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit
presentat en el Registre General de l’Ajuntament Autoritzo a l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades
personals facilitades per al tràmit d’informació general o específica que pot ser del meu interès.

