Terrassa, 5 de març de 2021

BECA DAVID MONER pel curs 2021-2022
Objectiu
L’Euncet Business School ha creat la Beca David Moner per ajudar aquells candidats o estudiants
actuals amb una trajectòria esportiva significativa i amb recursos econòmics limitats.
La quantia d’aquesta beca se situarà entre el 10 % i el 30 % de l’import de l’estudi que es matriculi
l’estudiant o candidat durant el curs 2021-2022.
Els estudis als quals s’aplica són els següents:


Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l’Esport i al Fitnes.

Requisits generals
Els candidats a obtenir aquesta beca de l’Euncet han de:




Acreditar la trajectòria acadèmica i esportiva.
Presentar la sol·licitud de la beca. És imprescindible aportar tota la documentació sol·licitada
perquè sigui admesa a tràmit.
Fer una entrevista personal, si el Comitè ho demana.

L’assignació d’aquestes ajudes es prioritzarà d’acord amb la necessitat econòmica, l’expedient
acadèmic i trajectòria esportiva.
En el moment d’acceptar la beca, el candidat haurà d’assumir i firmar uns compromisos amb l’Euncet
Business School que s’inclouran en el document d’Acceptació i que no afectaran al seu horari lectiu.

Documentació que s’ha d’aportar
1. Imprès de la Sol·licitud Euncet Beca David Moner convenientment emplenat (v. annex 1).
2. Còpia de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici 2019 i
2020 de tots els membres de la unitat familiar.
3. Els treballadors per compte d'altri, a més de la declaració de la renda, hauran de presentar el
certificat d'havers de l'empresa en la qual treballen corresponent a l'any en curs.
4. Documents justificatius de la participació com a esportista de club, selecció i marques o fites
aconseguides.
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5. Qualsevol justificant que acrediti la implicació en actes o esdeveniments de rellevància dins el
món de l'esport.

Terminis de sol·licitud i resolució
1a convocatòria: fins al 16/06/2021

Resolució: 21/06/2021

2a convocatòria: fins al 20/09/2021

Resolució: 23/09/2021

Protecció de dades
D’acord amb el que disposen els articles 7 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, el candidat queda informat del següent en presentar la
sol·licitud:
1. Que l’Euncet és la responsable de totes les dades personals recollides a la sol·licitud i a la
documentació que s’adjunti, de la informació de seguiment, de les dades introduïdes al
qüestionari que es proporciona en finalitzar els estudis, i dels resultats de l’avaluació del
candidat.
2. Que la finalitat de recollir aquestes dades és la següent:
a. Analitzar l’adequació del candidat i poder fer un procés amb vista a la seva possible
selecció.
b. Assegurar que el candidat compleix els requisits al llarg de tot el període en què dura
el benefici.
3. Les dades no es comunicaran a terceres persones.
4. En qualsevol moment, el titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació o
supressió de les seves dades, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-s’hi.
Pot consultar la nostra política de protecció de dades a: https://www.euncet.es/es/politica-privacidad

Enviar documentació
Tota la documentació s’ha d’enviar per correu electrònic a l’adreça: ajuda@euncet.es.
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Annex 1
SOL·LICITUD EUNCET DAVID MONER
CURS 2021-2022
Nom i cognoms
DNI/NIE/passaport
Estudi
Curs en què es matricularà
Adreça electrònica
Telèfon

SOL·LICITA
La concessió de la Beca David Moner per finançar els drets d’ensenyament corresponents a l’any
acadèmic 2021-2022 sobre la base de les dades econòmiques de la família que s’aporten.

DECLARACIÓ DEL PARE/MARE/ TUTOR
......................................................................................................................... com a ...........................................
(pare, mare, tutor)
del sol·licitant, declara, sota la seva responsabilitat, que són certes les dades que es detallen a continuació.
Nombre de persones que conviuen amb ell/ella (familiars o no), incloent-hi el/la sol·licitant:

Nom

Edat

Parentiu amb el sol·licitant

Professió/activitat

1.
2.
3.
4.
5.

Els ingressos bruts anuals familiars per tots els conceptes per a l’any 2021 seran de: ................................ bruts.
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