Presentació de candidatures al Memorial per la Pau
“Josep i Liesel Vidal”
www.memorialpau.org
Instruccions:
Llegiu-vos les bases de la convocatòria (al tríptic o web), empleneu el formulari següent,
signeu la declaració de l’Annex I i envieu-lo per correu electrònic a:
vidalllecha@centrelectura.cat o bé per correu postal a:
Associació Vidal Llecha
Centre de Lectura
Carrer Major, 15
43201, Reus

DADES DE LA CANDIDATURA PROPOSADA
Nom de la candidatura (persona, grup, campanya o treball d’investigació/actuació) *
Màxim 200 caràcters

NIF *

Adreça *

Municipi i codi postal *

País *

Telèfon de contacte *

Correu electrònic *

1

Descripció del candidat/a, entitat o institució que es presenta com a candidata al premi *
Màxim 6000 caràcters
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Motiu de la candidatura, repercussió i influència de la tasca realitzada *
Màxim 3000 caràcters
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Referències (persones o entitats que avalen la candidatura) *
Màxim 1000 caràcters

Més informació, pàgina web, etc. (opcional)
Màxim 1000 caràcters

Altres arxius, fotos o documents adjunts (llistar-los a sota i enviar-los via correu
electrònic a vidalllecha@centrelectura.cat o bé per correu postal):
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INFORMACIÓ SOBRE QUI PRESENTA LA CANDIDATURA
Nom i cognoms / Raó social *

NIF *

Adreça *

Municipi i codi postal *

País *

Telèfon de contacte *

Correu electrònic *

Explicació de la trajectòria o activitats destacades de la persona, entitat, o institució que
presenta la candidatura *
Màxim 2000 caràcters

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades facilitades per Vostè seran incorporades en un fitxer i tractades a fi de gestionar de forma adient la seva proposta
de candidatura al Memorial per la Pau. CENTRE DE LECTURA DE REUS, actua com a Responsable del Fitxer, amb
domicili al carrer Major, 15 43201 REUS (Tarragona).
Si ho desitja, pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament d’aquestes dades mitjançant escrit dirigit al
responsable de seguretat, a la direcció anteriorment esmentada.
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ANNEX I: DECLARACIÓ DE QUI PRESENTA LA CANDIDATURA
Nom i cognoms de la persona sol·licitant o representant de l’entitat/institució sol·licitant

NIF

En representació legal de (si escau)

NIF (si escau)

DECLARO
Que són certes i completes les dades d’aquesta sol·licitud, així com tota la documentació
annexa i mèrits constatats a la candidatura proposada.
Que la candidatura proposada compleix plenament amb els requisits establerts a les bases
reguladores del Memorial per la Pau Josep i Liesel Vidal publicades al web del Memorial
www.memorialpau.org i al tríptic.
Signatura i, si escau, segell de l’entitat.

.............................................................., a .......... de .............................. de ............

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades facilitades per Vostè seran incorporades en un fitxer i tractades a fi de gestionar de forma adient la seva proposta
de candidatura al Memorial per la Pau. CENTRE DE LECTURA DE REUS, actua com a Responsable del Fitxer, amb
domicili al carrer Major, 15 43201 REUS (Tarragona).
Si ho desitja, pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament d’aquestes dades mitjançant escrit dirigit al
responsable de seguretat, a la direcció anteriorment esmentada.

7

