INSCRICIÓN CABALGATAS DE NADAL 2018-2019
Cabalgata de Papá Noel 2018

A cabalgata de Papá Noel terá lugar en Ferrol o día 24/12/2018

Se contará cun máximo de 10 nenos/as por carroza (o número mínimo de carrozas será de tres)

Non se poderán inscribir nenos/as menores de 6 anos nin maiores de 12 anos.

Os nenos /as irán enriba dunha das carrozas acompañados, en todo momento, por dous monitores.

Os nenos/as deberán caracterizarse coa temática que se lles indique. A organización contactará cos pais, coa antelación
suficiénte para indicarlles a carroza na que irá o neno/a, a caracterización de deberá levar, e os horarios.
Cabalgata dos Reis Magos 2019

A cabalgata de Reis Magos terá lugar en Ferrol o día 05/01/2019

Se contará cun máximo de 10 nenos/as por carroza (o número mínimo de carrozas será de oito)

Non se poderán inscribir nenos/as menores de 6 anos nin maiores de 12 anos.

Os nenos /as irán enriba dunha das carrozas acompañados, en todo momento, por dous monitores.

Os nenos/as deberán caracterizarse coa temática que se lles indique. A organización contactará cos pais, coa antelación
suficiénte para indicarlles a carroza na que irá o neno/a, a caracterización de deberá levar, e os horarios.
Esta folla de inscrición permanecerá exposta no taboleiro de anuncios da páxina web do Concello.
Período de inscrición: do 11 de decembro de 2018 ao 17 de decembro de 2018, ámbolos dous inclusive.

Esta folla de inscrición presentarase no Rexistro xeral do Concello de Ferrol (Horario: de luns a venres de
9.00 a 14.00 horas).
Coa finalidade de dar maior oportunidade a tódolos nenos/as a participar nas cabalgatas do nadal 2018-2019, soamente
deberá solicitarse a participación nunha soa das cabalgatas.
A selección será por sorteo público o día 19/12/2018 na Sala de Comisións do Concello de Ferrol as 12.00 horas
1. DATOS DO PAI, NAI OU TITOR LEGAL
NOME E APELIDOS
NUMERO DE TELEFONO
2. DATOS DO NENO
APELIDOS

DNI

CORREO ELECTRÓNICO

NOME

IDADE

DATA DE NACEMENTO

SOLICÍTASE A PARTICIPACIÓN NA CABALGATA DE: (marque unha soa opción)
NO CASO DE MARCAR AS DÚAS OPCIÓNS, QUEDARÁ EXCLUÍDO DA PARTICIPACIÓN EN
ÁMBALAS DUAS CABALGATAS.


CABALGATA DE PAPÁ NOEL 2018



CABALGATA DE REIS MAGOS 2019

Ferrol, ,............. de decembro de ........
(firma do pai, nai ou titor legal)

Coa firma deste documento autorizo a que meu fillo participe nunha das Cabalgatas de Nadal 2018-2019 de Ferrol.
(Os asinantes, titores legais do menor, autorizan e ceden ao Concello de Ferrol o uso e titularidade de cantos dereitos
de imaxe puideran derivarse da participación destes na actividade, obrigándose este Concello ao tratamento
responsable de ditas imaxes para finalidades non lucrativas e, en todo caso, respectuosas cos dereitos da infancia e
xuventude).

SR. CONCELLEIRO DE FESTAS

