A CUBRIR POLA ADMINISTRACIÓN
N.º REXISTRO:

Concello de Pontedeume
TALLERES CULTURAIS 2019-2020

SELO:

FICHA DE INSCRICIÓN
HORA:

B) MARQUE AS ACTIVIDADES NAS QUE SE INSCRIBE:
ACTIVIDADES
ACTIVIDADE

MEMORIA
BAILES DE SALÓN
IOGA

CORTE E CONFECCIÓN

INFORMATICA

GRUPO

DÍAS

HORARIO

INSTALACIÓN

TAXA
TRIMESTRAL

TAXA BIMESTRAL

1

martes

10:00 a 11:30 h.

AAVV CENTROÑA

20,00 €

10,00 €

2

venres

10:00 a 11:30

Centro Municipal de Maiores

20,00 €

10,00 €

1

Venres

20:30 a 22:00 h.

Centro Municipal de Maiores

22,50 €

15,00 €

1

Luns e mércores

17:30 a 19:00 h.

Centro Municipal de Maiores

45,00 €

30,00 €

2

Luns e mércores

09:30 A 11:00H.

Centro Municipal de Maiores

45,00 €

30,00 €

1

Luns

17:30 a 20:30 h

Centro Municipal de Maiores

45,00 €

30,00 €

2

Martes

9:30 a 12:30 h.

Centro Municipal de Maiores

45,00 €

30,00 €

3

venres

17:30 a 20:30 h.

Centro Municipal de Maiores

45,00 €

30,00 €

4

xoves

9:30 a 12:30 h.

Centro Municipal de Maiores

45,00 €

30,00 €

1

Mércores e venres

9:30 a 11:00 h.

Centro de Formación
Municipal FOREMDES

45,00 €

30,00 €

Subtotais
Total a ingresar

€

Establécense unha serie de bonificacións con descontos para usuarias e usuarios que se atopen en situacións desfavorecidas
no momento da formalización da matricula ( familias numerosas, unidades de convivencia en situación de desemprego,
perceptoras/preceptores de RISGA e, beneficiarias/beneficiarios de axudas de emerxencia social).
Os pagos poderán facerse bimestralmente ou trimestralmente. As formas de pago serán: 1.- Pago con TPV no departamento
de servizos sociais. 2.- Ingreso bancario. 3.- Transferencia enviando xustificante ao dito departamento.
Nº de conta para ingresos ou transferencias:

IBAN ES69-2080-5164-11-3040002457 ABANCA PONTEDEUME
IBAN ES08-20100-5486-57-0200029989 CAIXABANK
ACLARACIÓNS:

•
•
•

•

O número mínimo e máximo de persoas participantes, así como, a duración das sesións e os espazos utilizados
poderán sufrir pequenas variacións en función das medidas adoptadas pola administración en relación á COVID-19.
O horario para a formalización presencial das preinscricións, previa cita teléfonica no 981 433 288 sera de 9:00 a
14:00 h.
Con motivo das medidas excepcionais adoptadas na actualidade reducíronse os aforos das aulas, polo que, en caso
de que as solicitudes superen o número de prazas do curso, as prazas serán sorteadas entre as persoas solicitantes,
quedando en lista de agarda o alumnado non admitido.
Atendendo a normativa e as recomendacións das autoridades sanitarias haberá unha diferencia de quince minutos
entre sesión e sesión e, unha ratio máxima de 9 persoas participantes por grupo.
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TALLERES CULTURAIS 2021/2022
•
•
•
•
•
•

Preinscripción: do 8 AO 21 de outubro
Sorteo: 22 outubro
Publicación listaxes: 22 de outubro
Pagamento: 25 ao 29 de outubro
Inscrición de prazas vacantes a partir do 2 de novembro
Duración do curso: 2 de novembro de 2021 ao 30 de maio de 2022

A) INDIQUE OS DATOS PERSOAIS REQUERIDOS:
1. DATOS DA/DO PARTICIPANTE
NOME E APELIDOS
NIF / DNI

TELÉFONOS

ENDEREZO
E-MAIL

2. DATOS DE SAÚDE DA/DO PARTICIPANTE
Se así o desexa, neste espazo pode indicar os datos de saúde relevantes para o desenvolvemento das actividades

3. COMPROMISOS E RESPONSABILIDADES A ACEPTAR POLA PERSOA PARTICIPANTE
En caso de accidente ou indisposición, e non poder tomar decisións por min mesma/mesmo, autorizo ao persoal responsable da actividade a adoptar as medidas
oportunas.
SI autorizo
NON autorizo
Asi mesmo, dou o meu consentimento ao Concello de Pontedeume para o uso da imaxe nas publicacións oficiais deste Concello.
SI autorizo
NON autorizo
(A/O Asinante responsabilízase de obstentar un estado de saúde acorde ás esixencias físicas das actividades nas que se inscribe , descargando ao Concello
de Pontedeume de calquera responsabilidade neste ámbito)

Pontedeume, de de 2021
Asdo. Persoa solicitante

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS – ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURA E
DEPORTES
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos,
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informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE
PONTEDEUME, con dirección RUA REAL, 13, 15600 - PONTEDEUME (A CORUÑA);

correo@pontedeume.gal
1.- DPO: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE PONTEDEUME é Servizos de
Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en
correo@pontedeume.gal.
2.- FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán utilizados para facerlle partícipe da
actividade promocionada descrita na presente solicitude, así como a xestión administrativa
derivada da mesma.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a
imposibilidade de prestarlle o servizo que quere contratar con CONCELLO DE PONTEDEUME
USO DE FOTOGRAFÍAS: Co fin de promocionar as actividades organizadas polo Concello,
gustaríanos que nos autorizase para utilizar as súas fotografías no noso Facebook e/ou páxina
web www.pontedeume.gal. Por favor, marque a casa que se axuste aos permisos que quere
darnos:
Si, dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías a través das
redes sociais/web
Non dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías a través das
redes sociais/web
PRAZO DE CONSERVACIÓN: os datos facilitados conservaranse mentres non se solicite a
supresión dos mesmos e durante o tempo necesario para dar cumprimento ás obrigacións
administrativas.
3.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que
nos outorga coa firma da presente circular.
4.-DESTINATARIOS DE CESIÓNS: CONCELLO DE PONTEDEUME cederá os seus datos de
carácter persoal á empresa contratada para desenvolver a actividade, coa intención única de
prestar o servizo para o que se lle contratou.
5.- DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar
a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en
calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.
CONCELLO DE PONTEDEUME dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos
seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre
acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

Fdo.:

__________________________________________________
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DECLARACIÓN RESPONSABLE AO RESPECTO DA CRISE SANITARIA POLA
COVID-19 (Entregar asinado o primeiro día de comenzo do taller cultural
2020/2021)

Dona/Don
Alumna/Alumno do taller ou
talleres culturais do Concello de Pontedeume 2020/2021:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARO:
Que non tiven síntomas identificables coa enfermidade COVID-19 durante os últimos 15 días.
Non tiven contacto directo con convivintes, familiares ou calquera persoa que estivera a unha
distancia menor de 2 metros durante un tempo de polo menos 15 minutos, con outra persoa con
diagnóstico confirmado ou probable de enfermidade COVID-19 nin teño coñecemento de ter
compartido espazo sen gardar a distancia mínima interpersoal con ningunha persoa con
diagnóstico confirmado ou probable de enfermidade COVID-19 durante os últimos 15 días.
En caso de presentar algún síntoma compatible coa enfermidade COVID-19 seguirei as
directrices das autoridades sanitarias, non acudindo a actividade e avisando ao persoal
responsable do programa de Talleres Culturais do Concello de Pontedeume 2020/2021 coa maior
brevidade posible.
Aplicarei e cumprirei, en todo momento, as normas, disposicións e recomendacións relativas a
seguridade e saúde incluindo, se é o caso, o uso dos equipos de protección individual que deba
entregar, de cara a participación no programa de actividades: Talleres Culturais Municipais
2020/2021
Pontedeume,

de

Asdo.:_________________________________

de 2021

