
SOL·LICITUD DEL CARNET INTERNACIONAL (ISIC) / (ITIC)
TIPUS DE CARNET

International Student Identy Card (ISIC)

International Teacher Identity Card (ITIC)

DADES PERSONALS

Nom

Cognoms 

Data de naixement

Adreça

Codi postal Ciutat

Correu electrònic

Telèfon

Gènere

ESTUDIANTS

Ensenyament

Facultat/Centre

PDI/PAS

Unitat Administrativa

Facultat/Centre

Accepto rebre les últimes notícies, descomptes, ofertes i informacions sobre ISIC

PER SOL·LICITAR EL CARNET

 Envia un correu electrònic a hosting@urv.cat i adjunta: 
 - 1 fotografia mida carnet 
- Justificant del pagament 
- Justificant de la condició d'estudiant / personal 
   
NÚMERO DE COMPTE: (Banc Santander) ES27 0049 1877 4421 1072 6997 
Cal especificar el nom del sol·licitant del carnet al concepte de l'ingrés o transferència.

Dades de contacte: 
Centre Internacional - Icenter 
Avinguda dels Països Catalans 17 43007 - Tarragona 
Telf.: 977 25 7873 / 977 25 6569 - Fax: 977 20 1864 
hosting@urv.cat 
 
Horari d'atenció al públic 
De dilluns a divendres: 09.00h-13.00h 
De dilluns a dijous: 16.00h-18.00h

Les dades personals recollides en aquest document seran tractades per la Universitat Rovira i Virgili per l'elaboració de carnets ISIC/ITIC, així com per a l'exercici de la resta de 
funcions pròpies del Servei Públic de l'Educació Superior, regulades en la Llei orgànica d'universitats i en l'Estatut de la Universitat. En els termes establerts en l'art. 5 de Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició podran exercir-se dirigint-se per escrit al 
International Center de la URV, a l'avinguda Països Catalans 17, 43007 Tarragona. 

Lloc de Recollida

                                    Rebràs un correu electrònic notificant que pots passar a recollir el teu carnet ISIC pel CRAI del teu centre

                                                                                             Rebràs el teu carnet ITIC al teu lloc de treball per correu intern
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