Govern d’Andorra

Sol·licitud de demanda de forfet d'esqui extraescolar
 Menor de 18 anys

 Estudiant a l'estranger

 Universitari/ària

1. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms: 						

Núm. de cens:

Nom i cognoms de la persona de contacte:

2. Dades del centre escolar (Ompliu-ho únicament en els casos d'estudiants a l'estranger i universitaris de manera presencial en l'any en curs)
Nom del centre escolar:
Curs:

3. Data i signatura
Lloc i data:
Signatura:

Fotografia
Signeu dins el quadre.

Nota important
A l’efecte del que preveu la Llei 15/2003 del 18 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les següents dades
que ens faciliteu s’incorporaran al fitxer informatitzat de l’Agrupació d’Explotadors de Remuntadors Mecànics d’Esport d’Hivern d’Andorra,
que prendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. El contingut d’aquest fitxer és per confeccionar els forfets
d’esquí extraescolar. L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió a l’Agrupació d’Explotadors de Remuntadors
Mecànics d’Esport d’Hivern d’Andorra, carrer del Valira núm. 2, edifici Fragata, planta baixa, AD500 Andorra la Vella.

Espai reservat a l'Administració

J8 T001 - 21/11/2016

Núm. de forfet:

Nota: És obligatori presentar el passaport o un document d'identitat oficial

Documentació que s'ha d'adjuntar
FF Una fotografia igual de 35 x 40 mm recent, en color, i amb el fons blanc
FF Certificat escolar o similar expedit pel col·legi o la universitat (en cas de ser estudiant a l'estranger menor de 20 anys)
FF Carnet d'estudiant o similar (en cas de ser universitari de més de 20 anys i menys de 25 anys de manera presencial en l'any en curs)
FF Comprovant bancari conforme s'ha fet l'ingrés

Informació complementària
• A partir del 22 de novembre del 2016 i fins al 30 de desembre del 2016, ambdós dates incloses, la venda del forfet extraescolar de menor
de 18 anys i d'estudiant a l'estranger s'efectuarà al Servei de Tràmits del Govern, on es lliurarà al moment; i als dels comuns, on el lliurament es farà 24 hores més tard, en horari laboral. El preu d'aquest forfet per a la temporada 2016-2017 és de 98 euros.
• A partir de l’1 de desembre del 2016 i fins al 30 de desembre del 2016, ambdós dates incloses, la venda del forfet universitari s'efectuarà
al Servei de Tràmits del Govern, on es lliurarà al moment; i als dels comuns, on el lliurament es farà 24 hores més tard, en horari laboral.
A partir del 2 de gener del 2017 fins al 31 de gener del 2017, per a les sol·licituds que es facin a Tràmits del Govern el forfet es lliurarà
en 24 hores. Aquest forfet està destinat als estudiants que hagin complert 20 anys i siguin menors de 25, i que justifiquin la inscripció
universitària corresponent en l'any en curs. El preu d'aquest forfet per a la temporada 2016-2017 és de 175 euros.
• Els forfets expedits al Govern o als comuns s'han de pagar mitjançant una transferència bancària prèvia.
• Abans de sol·licitar el forfet extraescolar s’ha de fer l’ingrés de l'import del forfet en una de les entitats bancàries següents a nom de:
Forfet extraescolar/Agrupació d’Explotadors de Remuntadors:
- Andbank, núm. de compte: AD07 0001 0000 4111 9370 0100
- BancSabadell, núm. de compte: AD49 0008 0090 3512 0061 6721
- Crèdit Andorrà, núm. de compte: AD21 0003 1101 1158 3911 0101
- Mora Banc, núm. de compte: AD58 0004 0018 0001 2562 3017
- Vall Banc núm. de compte: AD64 0025 0001 0812 7019 6457

Legislació aplicable
• A l’efecte del que preveu la Llei 15/2003, del 18 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu
s’incorporaran al fitxer informatitzat del Servei d’Esquí Escolar, la titularitat i la responsabilitat del qual corresponen al Ministeri d’Educació i Ensenyament
Superior del Govern, que prendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. El contingut d’aquest fitxer és per confeccionar
els forfets d’esquí. L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, av. Rocafort,
edifici El Molí, núm. 21- 23, AD600 Sant Julià de Lòria.
• Decret de modificació del Decret d'aprovació del Reglament de l'esquí escolar, del 12 de març del 2003, publicat al BOPA núm. 53, any 24, del 31 d'octubre del 2012.
• Edictes dels preus dels forfets extraescolars, universitaris i d'acompanyants publicats al BOPA anualment.

