ANO 2018

Convocatoria de bolsas para estudos de danza e tres premios á excelencia na danza
clásica do alumnado do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación
Datos do alumno/a
DNI

Nome e apelidos

Enderezo

Localidade

CP

Concello

Teléfono

Enderezo electrónico

Data de nacemento

Nome e apelidos da nai/pai ou persoa titora legal

Datos da solicitude (marcar cun x)

DNI da nai/pai ou persoa titora legal

Bolsa para estudos de danza □
Premio á excelencia na danza clásica □

Datos dos estudos obxecto da bolsa
Denominación do curso

Datas nas que se realizará o curso

Importe da matrícula do curso

Centro no que se realizará o curso

Enderezo do centro no que se realizará o curso Distancia entre o centro no que se realizará o curso
e o domicilio
Manutención □
Aloxamento □
Manutención e aloxamento □

Axudas de custe (marcar só unha opción)

A Coruña,
sinatura da alumna/alumno

de

de 2018
sinatura da nai/pai ou persoa titora

AUTORIZACIÓNS E DECLARACIÓNS

Don/dona______________________________________________________,

con

DNI__________________________________
como

nai/pai/persoa

titora

de

________________________________________________________________________________
1º- Declaro que me responsabilizo de todas as obrigas derivadas de que o meu fillo/a sexa
beneficiario/a dunha subvención pública.
2º.- Autorizo á Deputación para que solicite no meu nome, á Axencia Tributaria e á Seguridade Social,
a acreditación de estar ao corrente nas miñas obrigas cos citados organismos.
3º.-

Declaro

que

teño

solicitadas

as

axudas

seguintes

_____________________________________________

sinatura da nai/pai ou persoa titora

para

o

mesmo

fin:

DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA
(Achegarase na orde seguinte)

1.- Fotocopia do DNI do alumno/a solicitante da bolsa e, no seu caso, de ser menor, a persoa que o
represente.
2.- Xustificante de matrícula no Conservatorio Profesional de Danza no presente curso.
3.- Currículo artístico do alumno/a solicitante.
4.- Explicación do curso para o que se solicita a bolsa: nome e enderezo do Centro, denominación e
duración do curso.
5.- Xustificante de matrícula no curso para o que se solicita a bolsa.
6.- Certificación dos datos bancarios no modelo aprobado pola Deputación ( o titular ou cotitular da
conta debe ser o alumno/a)
7.- Escrito no que autorice á Deputación para que solicite, no seu nome, á Axencia Tributaria e á
Seguridade Social, a acreditación de que a persoa solicitante está ao corrente nas súas obrigas cos
citados organismos.
8.- Declaración doutras axudas solicitadas para o mesmo fin.
9.- Declaración do/a titor/a legal, no caso de seren menores de idade os/as solicitantes da bolsa.
Para os premios será necesario a presentación da documentación anterior con excepción dos
apartados 4 e 5 e engadirase unha certificación da nota obtida no presente curso na especialidade de
danza clásica.

Os datos subministrados nesta solicitude están protexidos de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999,
de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e unicamente serán empregados pola
Deputación Provincial da Coruña para atender a súa solicitude de participación na presente
Convocatoria de bolsas para estudos de danza e tres premios á excelencia na danza clásica do
alumnado do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderán exercitarse mediante correo
postal, debidamente identificado mediante achega do DNI, ao seguinte enderezo: Deputación
Provincial da Coruña, Avenida Porto da Coruña 2, 15003 A Coruña.

