SOL·LICITUD BECA CURS 2020-2021

Data:
Per la present, els sol·licitants:
Tutor 1:

DNI/NIE:

Tutor 2:

DNI/NIE:

Amb domicili a
i amb els següents fills actualment matriculats a Aula Escuela Europea:
Nom:

Curs:

Nom:

Curs:

Nom:

Curs:

Nom:

Curs:

Declarem:
1. A causa de la situació de crisi derivada del COVID-19, sol·licitem ajuda
econòmica a la Fundació Aula Escola Europea per a:
●

20% quotes curs acadèmic 2020-2021
50% quotes curs acadèmic 2020-2021
100% quotes curs acadèmic 2020-2021

2. Les raons específiques que ens obliguen a demanar ajut són:
Si us plau, detallar els motius econòmics derivats de la situació que obliguen a demanar ajuda (pèrdua
d'ocupació, tancament de negoci, canvi ingressos de la família o qualsevol altra circumstància rellevant)

Declaro que la meva/nostra necessitat és veritable i es correspon amb la
documentació presentada.
3. Per la present, declarem que hem analitzat la possibilitat d'obtenir altres
formes d'ajuda econòmica (familiar, bancs, etc). Que no obstant això no són
suficients per cobrir el cost d'escolaritat a Aula Escola Europea.
4. Som conscients que el nombre d'ajudes disponibles és limitat i que és possible
que la fundació Aula Escola Europea no pugui atendre la nostra sol·licitud en
funció de les necessitats de la resta de famílies de l'escola.
5. Entenem que l'ajuda econòmica sol·licitada prové de donatius realitzats per
altres famílies de l'escola així com dels recursos posats a disposició per la
fundació Aula Escola Europea amb el consegüent impacte negatiu en els
recursos disponibles de la fundació.
6. Acceptem que l'ajuda rebuda afecta únicament el cost de l'escolaritat i que la
resta de despeses (autocar i/o menjador) no estan subjectes a cap tipus
d'ajuda, sent discrecional per a cada família la contractació d'aquests serveis.
7. Som coneixedors que qualsevol ajuda rebuda està subjecta a la realització del
curs escolar 2020-2021 per part del nostre fill/filla a Aula Escola Europea i ens
comprometem a retornar la totalitat dels imports rebuts en cas d'abandonar
l'escola abans de la finalització del curs.
8. Ens comprometem a comunicar a la fundació Aula Escola Europea qualsevol
canvi material en la nostra situació econòmica que, si s'escau ens permeti
desistir de l'ajuda rebuda. De la mateixa manera, acceptem que la fundació
revisi periòdicament la concessió de l'ajut per avaluar si es mantenen les
circumstàncies que van motivar la seva concessió
Per afirmar i ratificar el que expressa, signem el present document en la data indicada
inicialment.
Els tutors,
Tutor 1

Tutor 2

Signat:

Signat:

