
  

 

VERÁN CON SENTIDIÑO 
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN 

DATOS IDENTIFICATIVOS DA PERSOA PARTICIPANTE: 

NOME E APELIDOS  

DATA DE NACEMENTO  

DIRECCIÓN  

CONCELLO  EMPADROADA/O EN CALDAS SI NON 

 
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN: ____________________ 

NOME E APELIDOS  

DNI/NIF  

DIRECCIÓN (só si é 

diferente ao da/o menor) 
 

CONCELLO  TELÉFONO  

 

OBRADOIROS NOS QUE SOLICITA PARTICIPAR: 

SÁBADO 08 DE AGOSTO DE 2020: 

 “Animais escondidos”, de 3 a 5 anos, na Praza das Palmeiras.  

 “Os pequenos da Selva”, de 6 a 8 anos, no Xardín. 

 “Trasnadas na Selva”, de 8 a 12 anos, na Tafona. 

SÁBADO 22 DE AGOSTO DE 2020: 

 “Serpes Bailongas”, de 3 a 5 anos, na Praza das Palmeiras. 

 “Sinais da Selva”, de 6 a 8 anos, no Xardín. 

 “Teatriños da Selva”, de 8 a 12 anos, na Tafona. 

 



  

 

 

AUTORIZACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS, GRAVACIÓN DE IMAXES E REXISTRO DE SON: 

SI 
Acepto que a persoa participante á que represento poida ser fotografada e/ou gravada dentro 

dos obradoiros do “Verán con Sentidiño”, do Concello de Caldas de Reis. 
NON 

 

DECLARO:  

 Que a/o menor non ten diagnóstico positivo por COVID-19 segundo os criterios médicos vixentes.  

 
Que a/o menor non presenta sintomatoloxía (tose, febre, dificultades respiratorias) que poida 
estar asociada coa COVID-19 durante os 14 días previos á data de hoxe. 

 
Que a/o menor non estivo en contacto estreito ou compartindo espazo ser gardar a distancia 
interpersoal con algunha persoa afectada por COVID-19 nos 14 días previos á data de hoxe.  

 
Que estou obrigada/o a comunicar inmediatamente ó CONCELLO DE CALDAS DE REIS sobre a 
aparición de calquera síntoma compatible coa enfermidade tanto na/no menor coma en calquera 
dos seus familiares conviventes nos 15 días posteriores ó obradoiro.  

 
 
O Concello de Caldas de Reis organizara o “Verán con Sentidiño” coas adaptacións necesarias, tanto no aforo, como no 

ámbito das actividades e nas instalacións co obxectivo de velar pola seguridade dos participantes e pola calidade da 

programación. 

 

As medidas hixiénico – sanitarias teñen que ser compartidas tanto pola organización como polas propias familias e 

participantes.  

 

No caso de que a/o menor presente algún síntoma deberá poñelo obrigatoriamente en coñecemento da organización. 

 

A organización asumirá e implementará tódolos protocolos establecidos tanto polo Ministerio de Sanidade e a 

Consellería de Sanidade sobre actividades de ocio, obrigando tamén as/os participantes a cumprir as medidas 

hixiénicas de carácter persoal. Así as/os participantes deberán chegar ó comezo da actividade con mascarilla e deberán 

levala posta en todo momento. No caso de non cumprir este feito, poderá ser expulsado da actividade.  

 
 
En Caldas de Reis, a ______, de  ______, do 2020.  

Asinado,  


