
  PARTICIPACIÓN CIDADÁ

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NAS ACTIVIDADES DE NADAL 2017/2018

CONCELLERÍA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ

DATOS DA/O NAI / PAI  / TITOR/A:

Nome e apelidos

DNI

Enderezo

Teléfono Correo electrónico

DATOS DA/O PARTICIPANTE:

Nome e apelidos DNI

Data de nacemento Idade

Alerxias, 
intolerancias ou 
outras observacións 
de interese

Como representante da/o menor:

• SOLICITO que sexa inscrita/o na seguinte actividade organizada pola Concellería de Participación 
Cidadá do Concello de Ferrol.

Deberase marcar cun “X”  a actividade solicitada. Só se pode participar NUNHA ACTIVIDADE.

            Actividade            Lugar               Datas                         Horario       Obervacións

Escola de 
pilotos
(De 8 a 12 anos)

Pavillón do Ensanche - 26/12/2017 ao 29/12/2017 De 10:30 a 
13:30

40 prazas para 
nen@s de entre 
8 a 12 anos

Galicamp 
(De 7 a 12 anos)

Covas-Esmelle - 26/12/2017 ao 29/12/2017 
e 02/01/2018 ao 04/01/2018

De 08:30 a 
14:30

30 prazas para 
nen@s de entre 
7 a 12 anos

Galicamp 
(De 3 a 6 anos)

Covas-Esmelle - 26/12/2017 ao 29/12/2017 
e  02/01/2018 ao 04/01/2018

De 08:30 a 
14:30

30 prazas para 
nen@s de entre 
3 a 6 anos

• AUTORIZO ás  seguintes  persoas  para  recoller  á/ao  menor,  en  caso  de  que  quen  figura  como
solicitante non o faga:
1)  Dª./D.________________________________________________________________________
provista/o de DNI_____________________.
2)  Dª./D.________________________________________________________________________
provista/o de DNI_____________________.
3)  Dª./D.________________________________________________________________________
provista/o de DNI_____________________.



•        Autorizo         Non autorizo       (marque cun “X”)

A realizar unha reportaxe fotográfica ou videográfica á/ao menor que represento, e a que se publique na web 
do Concello ou nas súas redes sociais para fins de promoción e difusión dos programas da Concellería.

Ferrol, a _____ de  ____________do 2017.

Asinado:____________

Os datos subministrados nesta instancia están protexidos pola Lei 15/1999 de protección de datos, e unicamente serán
empregados polo Concello de Ferrol para atender a súa solicitude de participacion nas actividades de nadal 2017/2018,
organizadas pola Concellería de Particpación Cidadá. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición,
poderán  executarse  a  través  do  correo  postal,  debidamente  identificado/a  mediante  achega  de  copia  do  DNI ao
seguinte enderezo: Concello de Ferrol, Praza de Armas s/n, C.P. 15402, Ferrol (A Coruña).

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE FERROL
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