INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS
LUGAR DE REALIZACIÓN

Pode selecccionar por orde de prioridade
Pavillon de Carballedo
Pavillon de Cerdedo
Pavillon de Tenorio
*PREINSCRICIÓN DOS/DAS PARTICIPANTES

Prazo de inscrición: desde o 1ϯata o 24 de XULLO

Terán prioridade os menores que precisen conciliación familiar e as
familias monoparentais empadroados no Concello de Cerdedo-Cotobade.
Unha vez rematado o prazo de presentación, sacarase un listado cos
admitidos, no caso de haber mais solicitudes que prazas irán a sorteo
O Concello reservase o dereito a anular algún obradoiro no caso de non
cubrir o 50 %
INFORMACIÓN

Nas Oficinas de Servizos Sociais en Cerdedo e Carballedo Oficina OMIX sede Carballedo Tfno.: 986760001 / 986753006
www.cerdedo-cotobade.gal

15 PRAZAS EN
CADA LOCALIDADE

DEPORTE EN VERÁN 2020
Do 03 ao 21 de agosto:
DIRIXIDAS A NENOS/AS DE 5 A 13 ANOS

Do 03 ao 21 de agosto

Concello de
Cerdedo- Cotobade

FICHA DE INSCRICIÓN
DESCRICIÓN

SOLICITANTE: PAI / NAI / TITOR/A
APELIDOS:

Alternativa educativa e de lecer para nenos e nenas de 5 a 13 anos ao tempo
que propician a conciliación da vida familiar e laboral na época estival.
O horario da actividade é de 09:00 a 14:00 horas

DNI:

NOME:
TEL. CONTACTO:

E-MAIL:

ENDEREZO:
SOLICITO PRAZA PARA O MENOR/ES

ACTIVIDADES
Xornadas pre-deportivas, torneos, xincanas, grandes xogos e obradoiro

APELIDOS/NOME:

DATA NACEMENTO:

/ /

APELIDOS/NOME:

DATA NACEMENTO:

/ /

APELIDOS/NOME:

DATA NACEMENTO:

/ /

OBSERVACIÓN DE CADA NENO/A (Necesidades especiais, alexias, outras…)

Deste xeito conseguimos un equilibro entre a activación propia da actividade
física e os momentos de calma que necesita o grupo.

AUTORIZO A TOMA DE IMAXES E REXISTRO DE SON:
coa posible aparición do/a menor para a difusión da actividade nos medios de
comunicación ou na web do concello.
AUTORIZO Á APARTICIPACIÓN DO/A MENOR NAS ACTIVIDADES:
Estou informado e acepto as normas de funcionamento e as actividades
que se realizan,así como ás saídas

A modo de exemplo expoñemos a continuación algunhas das actividades coas que
traballaremos:
o Animación musical.
o Xogos pre-deportivos (balonmán, baloncesto, futbol, etc.).

AUTORIZO
SI

NON
NON

AUTORIZO
SI

o Xogos de pistas e orientación.

PERSOAS AUTORIZADAS PARA A RECOLLIDA DO MENOR
APELIDOS E NOME:

DNI:

o Grandes xogos por equipos.

APELIDOS E NOME:

DNI:

o Actividades de aventura.

NON

SI

o Yincanas.

o Xogos tradicionais.

SI

AUTORIZO PARA QUE O MENOR REGRESE SÓ AO DOMICILIO

o Torneos deportivos.

o Xogos en praia.

AUTORIZO

APELIDOS E NOME:
Situación:
1
Familia Monoparental
2
Concilición Familiar

o Excursións.

NON

DNI:

En Cerdedo- Cotobade a ………. de ………………….de 2020
Sinatura do pai/nai/titor/a:

o Roteiros de sendeirismo.
o Etc.
1

Xuntar libro de familia
Xuntar certificado de empresa do horario laboral do pai e da nai ou titores

2

LELEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL/ CLAÚSULA DE INSCRICIÓN DE MENORES:

-

Co Consonte ao disposto na Lei Orgánica15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, os datos recollidos a partir do presente
formulario serán incorporados nun ficheiro automatizado baixo a responsabilidade do Concello de Cerdedo-Cotobade, CIF: P 3600048G para a xestión e
tramitación da inscrición do seu fillo/a nunha das DEPORTE EN VERAN 2020, para o efecto o Concello cederá os seus datos á empresa que contrate para
executar a actividade e que so poderá empregar para ese fin. Pode exercer os seus dereitos e os do seu fillo/a, de acceso, rectificación, cancelación e
oposición mediante un escrito ao enderezo Chan, 11 Carballedo.Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos e os do seu
fillo/a non foron modificados, e que se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos coa finalidade de
impartir a actividade na que vostede inscribiu ao seu fillo/a e cumprir coas obrigas propias.

