CONCELLO DE PONTEDEUME
Concellería de Benestar Social
Avda do Peirao, edif do Xulgado, s/n
15600 Pontedeume (A Coruña)
981 433 288
servizossociaispontedeume@yahoo.es

Rueir@s de verán 1

- CAMPAMENTOS MUNICIPAIS VERÁN 2015 RUEIR@S DE VERÁN
•

CAMPAMENTO URBANO:

•

XULLO 1ª quenda

•

2ª quenda

•

AGOSTO 1ª quenda
2ª quenda

•

□
□

De 3 a 12 anos

□
□

Folla de inscrición
I Datos da/o participante
APELIDOS:

NOME:

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

PROVINCIA:

TELÉFONO:

DATA DE NACEMENTO:

DNI

CP

POBOACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO:

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

Sabe nadar □

EN CASO DE URXENCIA AVISAR A:

TELEFONOS FIXOS:

MÓBILES:

PARENTESCO:

III Autorización para @ s menores de idade
NOME E APELIDOS DO/A RESPONSABLE DO/A MENOR:

PARENTESCO/RELACIÓN
(pai, nai, titor...) :

Pola presente, e co meu asinamento, dou a miña autorización
para

que

a/o

En

DNI

a

nena/o

............................................................................................
participe nesta actividade.
Asinado

de

de 2015

Rueir@s de verán 2

▬
•

•
•
•

A TER EN CONTA
Unha vez adxudicada a praza achegarase a seguinte documentació antes do 1 de
xuño:
- Ficha de inscrición debidamente cuberta e asinada.
- Unha foto tamaño carné
- Fotocopia da cartilla de asistencia sanitaria.
- Fotocopia do DNI ou do Libro de Familia onde figura a persoa
interesada.
- Xustificante do ingreso bancario no seguinte nº de c/c do ABANCA:
ES91 2080 0372 8730 4001 0666
Prezo da actividade Rueir@s de verán campamento urbano é:
empadroados no concello de Pontedeume 65/mes €, Familias numerosas
20% de desconto sobre o prezo correspondente. Asinar a presente
inscrición confirma o coñecemento e aceptación das normas de
inscrición.
No caso de que sexa imposible a miña localización autorizo aos responsabeis da
actividade a tomar as decisións médicas oportunas.
Concédese expresamente á organización permiso para utilizar todos aqueles
materiais fotográficos 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, avda. do Peirao, edif.. do Xulgado,
s/n, 15600 Pontedeume, A Coruña

Asdo: Nai, pai ou titora/titor legal
	
  

