Intyg från berörd förening/förbund för studier vid Umeå universitet

Intyg för dig som är elitidrottsstudent och lever upp till Umeå universitets
definition av elitidrottare och som vill kombinera elitidrott och utbildning vid
Umeå universitet.
Du som är elitidrottsstudent och är potentiell eller aktuell landslagsutövare ska i stället för denna blankett
fylla i Riksidrottsförbundets blankett.

SÖKANDEN
Personuppgifter
Namn:
Adress:
Postadress:
Personnummer:
Mobil:
E-post:
Utbildning (program/kurs) vid Umeå Universitet:
Starttermin:
Idrott:
Förening:
Idrottsliga meriter:

Du avgör själv om Du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer behandlas av oss inom Idrottshögskolan samt användas för
presentation av elitidrottare på vår hemsida. Vid presentation på vår hemsida kommer inga kontaktuppgifter att presenteras.
Du har enligt 2§ personuppgiftslagen (1998:204) ratt att gratis, en gång per kalender år, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss,
få besked om vilka personuppgifter om Dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt enligt 28§ personuppgiftslagen
begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Jag samtycker till att Idrottshögskolan behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det
ovanstående.
____________

_________________________________________________________

Ort och datum

Namn
Vänd

Postadress:
Idrottshögskolan
Umeå universitet
901 87 Umeå

Besöksadress Idrottshögskolan kansli:
Gösta skoglundsväg 33
907 36 Umeå

Telefon:
090-786 55 29
Hemsida:
www.ih.umu.se

Intyg från berörd förening/förbund för studier vid Umeå universitet

Intyg för Elitidrottsstudent:
Namn:
Idrott:

FÖRENINGENS INTYGANDE/GODKÄNNANDE:
Namn:
Titel:
Adress:
Postadress:
Mobil:
E-post:

Härmed intygas att den sökande är en idrottare på elitnivå enligt Umeå universitets definition.
Idrotten måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets (RF:s) 71 specialidrottsförbund (SF).





Individuell elitidrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag
Elitlagidrottare som spelar i någon av de två högsta nationella serierna/divisionerna under
förutsättning att det inom den idrotten finns minst fyra serier/divisioner, i annat fall gäller
den högsta nationella serien/divisionen
Tränare för individuell elitaktiv, elitlag, förbundskapten för landslag samt förbundstränare
och förbundsdomare

____________

_________________________________________________________

Ort och datum

Ansvarig uppgiftslämnare

Postadress:
Idrottshögskolan
Umeå universitet
901 87 Umeå

Besöksadress Idrottshögskolan kansli:
Gösta skoglundsväg 33
907 36 Umeå

Telefon:
090-786 55 29
Hemsida:
www.ih.umu.se

