
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

Deberás traer esta folla cuberta e o xustificante de pagamento da cantidade de 20 € na conta do 

BANCO SANTANDER ES88 0030 6108 8000 0002 6272 ou ABANCA ES43 2080 5019 4030 4000 5553  

facendo constar o teu nome e apelidos (desconto para irmáns, pregunta no Concello) 

Nome do neno/a:……………………………………Apelidos:........................................................ 

Data de nacemento: …………………………………e-mail: .......................................................... 

Enderezo:....................................................................................Poboación...................................

.. 

Teléfonos: ............................................................................................................ 
 
Persoa autorizada a recoller ao menor: ………………………………………………………………... 
 
DNI: …………………… Parentesco: ……………………………………………….. 
 

Marcar con una x 

Ten recoñecida algunha discapacidade:      

SÍ          NON  

Require de adaptacións e/ou apoios para participar nas actividades:  

 SÍ        NON  

Enfermidade ou alerxia a ter en conta: ........................................................................................ 

Outras observacións: …………………………………………………………………………………… 

 
Ten irmáns no campamento urbano:    Sabe nadar: 
 

 SI        NON        SI        NON 
 

 

AUTORIZACIÓN 

D/Dna. ..............................................................................................................con D.N.I. 

.................................................. en calidade de pai/nai/titor, autorizo a participar 

a……………………………………………………………. no campamento urbano, tanto nas  

actividades programadas que se desenvolvan no mesmo. 

 

AUTORIZACIÓN FOTOGRAFICA:         SI       NON 

 

Sinatura 

En……………………….., a ……… de ……………………………. De 2.019 

Dacordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal,  informámoslle que os 

datos persoais do neno, así como os dos seus pais ou titores, pasarán a formar parte dun ficheiro, cuxo responsable é 

o CONCELLO DE CALDAS DE REIS  con domicilio na rúa Ferrería nº 1 – 36650 Caldas de Reis (Pontevedra), onde 

poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e no seu caso, o de oposición dirixindo á Alcaldía 

solicitude asinada por escrito xunto cunha fotocopia do seu DNI. 

Mediante a facilitación dos devanditos datos persoais, consinte expresamente o tratamento dos mesmos coa finalidade 

de levar a cabo a xestión de campamentos urbanos, talleres e demás actividades infantís organizadas polo Concello.  

Así mesmo informámoslle que os datos poderán ser comunicados ás administracións públicas competentes e 
a outros terceiros únicamente cando sexa estrictamente necesario e así se autorice nunha norma con rango 
de lei. 
 
No caso de que se proporcionasen datos de carácter persoal de terceiros, previamente á súa inclusión deberán 
informar aos titulares dos mesmos dos extremos establecidos nos parágrafos anteriores, absténdose de incluilos no 
caso de non obter o seu consentimento. 



 
  

 


