•

PROGRAMA

•

ENVELLECEMENTO ACTIVO

15 ao 20 de
maio

•

Hotel Marina Norat (O
Grove)

Folla de inscrición

I.- Datos do participante
APELIDOS:

NOME:

ENDEREZO (rúa, avda. praza... , número e piso)

PROVINCIA:

TELÉFONO:

DATA DE NACEMENTO:

D. N. I.:

COD. POSTAL:

POBOACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO:

II- Datos de interese
PARTICULARIDADES MÉDICAS (alerxias, medicación, dietas...) QUE DEBERÍAN TER EN CONTA OS RESPONSABLES DESTA ACTIVIDADE:

EN CASO DE URXENCIA AVISAR A:

TELEFONOS FIXOS:

MÓBILES:

PARENTESCO:

III.- Conformidade responsable para participar nesta actividade
NOME E APELIDOS DO/A RESPONSABLE DO/A PARTICIPANTE:

Pola presente, e co meu asinamento dou fe de que as miñas

En

a

de

condicións físicas son as adecuadas para a participación nesta
actividade .
(sinatura do/da participante)

de 2016

DOCUMENTACION A PRESENTAR
•
•

Folla de inscrición debidamente cuberta.
Unha vez adxudicada a praza achegar a seguinte documentación:.
- Xustificante do ingreso bancario de 199 € no seguinte nº de c/c a nome
de La Toja Travel S.L. 2100/1838/51/0200111073

•

Asinar a presente inscrición confirma o coñecemento e aceptación das normas
de inscrición.
Horario de saída de Pontedeume pendente de confirmación.
As instalacións contan con piscina e jacuzzi, para seu uso requírese bañador e
gorro de baño.
No caso de que sexa imposible a miña autorización solicito sexan os
responsables da actividade quienes tomen as decisións médicas oportunas.
Concédese expresamente á organización permiso para utilizar todos aqueles
materiais fotográficas de calquera tipo nos que aparezan as e os participantes
para a promoción ou publicidade desta actividade ( ) SI, ( ) NON.
En cumprimento do establecido na Lei orgánica 15/99 do 13 de decembro de
protección de datos de carácter persoal, informámolo de que os datos que nos
facilite mediante o presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro
propiedade do Concello de Pontedeume para actividades campamentais. Así
mesmo informamos de que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición en Servizos Sociais Av/ do Peirao, Edif.. do Xulgado
S/N 15.600 Pontedeume, A Coruña
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•

