
INSCRICIÓN OBRADOIROS PORTA MÁXICA-2019

Obradoiro de maxia na Asociación de Veciños de Valón 

 O obradoiro de maxia desenvolverase nesta asociación o día 2 de xaneiro de 2019 as 12.30 horas.
 Se contará cun máximo de 20 nenos/as
 Só se poderán inscribir nenos/as que teñan entre 6 e 12 anos (nados entre 2006 e 2012).

Os pais deberán indicar na solicitude o número de teléfono e o e-mail (si fose o caso)para que a organización poida contactar con 
eles.

Obradoiro de maxia no Centro Cívico de Caranza 

 O obradoiro de maxia desenvolverase nesta asociación o día 2 de xaneiro de 2019 as 17.00 horas.
 Se contará cun máximo de 20 nenos/as
 Só se poderán inscribir nenos/as que teñan entre 6 e 12 anos (nados entre 2006 e 2012).

Os pais deberán indicar na solicitude o número de teléfono e o e-mail (si fose o caso)para que a organización poida contactar con 
eles.

Obradoiro de maxia na Biblioteca Municipal (Praza de España) 

 O obradoiro de maxia desenvolveras neste centro o día 3 de xaneiro de 2019 as 11.00 horas.
 Se contará cun máximo de 20 nenos/as
 Só se poderán inscribir nenos/as que teñan entre 6 e 12 anos (nados entre 2006 e 2012).

Os pais deberán indicar na solicitude o número de teléfono e o e-mail (se fose o caso) para que a organización poida contactar con 
eles.

Obradoiro de maxia no Centro Cultura Carvalho Calero

 O obradoiro de maxia desenvolverase neste centro o día 3 de xaneiro de 2019 as 12.30 horas.
 Se contará cun máximo de 20 nenos/as3.
 Só se poderán inscribir nenos/as que teñan entre 6 e 12 anos (nados entre 2006 e 2012).

Os pais deberán indicar na solicitude o número de teléfono e o e-mail (se fose o caso) para que a organización poida contactar con 
eles.

Esta folla de inscrición permanecerá exposta no taboleiro de anuncios da páxina web do Concello.

Período de inscrición: do 21 de decembro de 2018 ao 27 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) ou de forma telemática na páxina www.ferrol.gal a través do Portal do Cidadán, exceptuando festivos.

Coa  finalidade  de  dar  maior  oportunidade  a  tódolos  nenos/as  a  participar  nestes  obradoiros,  deberá  solicitarse  a
participación nun  só deles.No caso de marcar máis dunha opción, quedará excluído da participación nos mesmo. Terán
preferencia na participación os nenos/as empadroados no Concello de Ferrol.



FORMULARIO DE INSCRICIÓN OBRADOIROS PORTA MÁXICA-2019

1. DATOS DO PAI, NAI OU TITOR LEGAL                                             TELEFONO                                    E-MAIL

   

2. DATOS NO NENO

APELIDOS NOME IDADE DATA DE NACEMENTO

SOLICÍTASE A PARTICIPACIÓN NO OBRADOIRO DE MAXIA DE: (marque unha soa opción)

  OBRADOIRO NA A.VV.VALON

      (02-01-2019 ás 12.30 horas))    

  OBRADOIRO NO CENTRO CÍVICO DE
CARANZA

      (02-01-2019 ás 17.00 horas))

  OBRADOIRO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL     

 (03-01-2019 ás 11.00 horas))    

  OBRADOIRO NO CENTRO CULTURAL
CARVALHO CALERO

      (03-01-2019 ás 12.30 horas))    

Ferrol, .............. de  decembro de ........

(firma do pai, nai ou titor legal)

Coa firma deste documento autorizo a que meu fillo participe nun dos obradoiros de maxia dentro da actividade Porta
Máxica que se celebrarán nos distintos centros indicados nesta solicitude os días 2 e 3 de xaneiro de 2019 actividade
realizado polo Concello 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 CULTURA
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