SOL·LICITUD BEQUES RAMON TURRÓ
EXCM SR.:
En/Na ______________________________________, veterinari/a col·legiat número _______,
amb NIF nº __________________, telèfon __________, amb domicili a efectes de
notificacions al correu electrònic ____________________________________________
EXPOSO:
Primer.- Primer.- Que vaig acabar els estudis de Llicenciat/a en Veterinària i que estic
col·legiat/da al COVB amb una antiguitat mínima d’un 1 any a la convocatòria d’aquestes
Beques . La data de la meva col·legiació és ___/____/________.
Segon.- Que realitzaré una estada a l’estranger, en concret a _________________________,
amb una durada superior als 3 mesos.
Tercer.- Que en el cas d’assistir a diversos centres veterinaris hi romandré al menys un mes.
Quart.- Que em comprometo a presentar abans del mes de juny de l’any que ve, una memòria
dels coneixements adquirits durant la meva estada a l’estranger al COVB i autoritzo la
seva posada a disposició dels col·legiats indefinida del COVB als diversos mitjans de
comunicació d’aquesta entitat (Web, Newsletter, o altres).
Cinquè.- Que s’acompanyen els següents documents:






Currículum Vitae i expedient acadèmic
Memòria dels estudis a realitzar justificant el per què del lloc triat.
Pressupost de despeses aproximat.
Certificació o títol de coneixements de l'idioma del país on es desitja assistir
Carta d’acceptació del centre on es vol realitzar l’estança.

I DEMANO:
Que se’m reconegui el dret a percebre l’import corresponent a les Beques Ramon Turró , i que
s’ingressi aquesta quantitat al compte corrent següent:
IBAN:

Entitat

Oficina

DC

Compte

Signatura,

Sr/a: __________________________________________.
Col. Nº: ____________.
EXCM. SR. VICEPRESIDENT DEL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA.
Barcelona, _____ de ________________ de 20______.
Informem que les dades públiques són de caràcter obligatori i seran incloses en un fitxer de titularitat pública. Les dades restants en base al que estableix la llei
orgànica 15/99 de protecció de dades de tipus personal seran incorporades a un fitxer de titularitat privada gestionat pel Col•legi Oficial de Veterinaris de
Barcelona la finalitat del qual és la pròpia gestió administrativa i l'enviament d'informació i propostes dels aspectes que vinculats al nostre sector, puguin ser
objectivament d'interès per a la professió. Tots els fitxers es troben degudament legalitzats per l'AEPD i compleixen la normativa vigent. Si desitja exercitar els
seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició, pot fer-ho dirigint-se a: Col•legi Oficial de Veterinaris de Barcelona Av. República Argentina, 25 - 08023
Barcelona.
Le informamos que los datos públicos son de carácter obligatorio y serán incluidos en un fichero de titularidad pública. Los datos restantes en base a lo que
establece la Ley Orgánica 15/99 de protección de datos de tipo personal, serán incorporados a un fichero de titularidad privada gestionado por el Col.legi
Oficial de Veterinaris de Barcelona cuya finalidad es la propia gestión administrativa y el envío de información y propuestas de aquellos aspectos que
vinculados a nuestro ramo puedan ser objetivamente de interés para su profesión. Todos los ficheros se encuentran debidamente legalizados por la AEPD y
cumplen con la normativa vigente. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede hacerlo dirigiéndose a: Col.legi
Oficial de Veterinaris de Barcelona Av. República Argentina, 25 – 08023 Barcelona.
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