Núm. Inscripción
(a cubrir polo Concello)

LUDOEXPLORADORES 2019
LUGAR: Centro de interpretación A Telleira. Vilalonga
12, 13, 14 de AGOSTO

INSCRICIÓN
DATOS DO NEN@
APELIDOS:

NOME:
DATA NAC:

CENTRO ESCOLAR:

CURSO:

ENDEREZO:
LOCALIDADE:

Nº:
C.P:

PISO:

TELÉFONO:

ENFERMIDADES, DOENZAS,
ZAS, ALERXIAS, NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE):

DATOS DO PAI/NAI/TITOR
APELIDOS:

NOME:
D.N.I:

Coma PAI/ NAI/ TITOR:

AUTORIZO a participar nas actividades e excursións que se deriven de Ludoexploradoresorganizadas
Ludoexploradores
polo O.A
Terra de Sanxenxo.
SI
NO
NON
AUTORIZO ao concello
ello de Sanxenxo á publicación da imaxe do meu fillo/a nos medios de comunicación e
soportes impresos, dixitais e redes sociais que se poidan derivar desta actividade.
SI
NON
AUTORIZO ao meu fillo
llo a participar na excursión

SI

NON

Sanxenxo, ______ de ______________ de 2019
201
SINATURA:

INSTRUCCIÓNS
• Prazas limitadas
• O prazo de inscrición permanecerá aberto ata cubrir as prazas.
• Deberase achegar obrigatoriamente
atoriamente no prazo de tres días
días a contar dende o día da presentación da inscrición o
xustificante de ingreso bancario correspondente no seguinte
s
nº de conta de ABANCA:
ABANCA 2080 5061 47
3040010797 para que a inscrición sexa efectiva.
• A actividade esixe un número mínimo de participantes. A excursión realizarase soamente si se cobren as
prazas.
• É necesario traer todos os díasunha
unha mochila coa merenda para media mañá, dúas botellas de auga, a
comida(nunha bolsa plástica dentro da mochila),
mochila gorra, roupa e calzado cómodo.
• Cota de inscrición: 15€
• Descontos nas cotas de inscrición:
•
•

Están exentas do pago as familias numerosas de categoría
categoría especial (achegar fotocopia do título)
As familias numerosas de categoría
ategoría xeral teñen un desconto do 50% (achegar fotocopia do título)

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle de que os seus datos persoais pasarán a formar parte dunha listaxe do que é
responsable o CONCELLO DE SANXENXO con domicilio social en R/Consistorio 4-6,
4 6, 36960 Sanxenxo (Pontevedra). A finalidade desta listaxe é
levar a cabo a correcta prestación dos servizos e actividades culturais, deportivas e educativas
educativas que presta o concello. Así mesmo, salvo que
manifeste a súa negativa marcando a casa habilitada a tales efectos, autoriza o tratamento dos seus datos para enviarlle información
info
actualizada
sobre novas actividades que organice o Concello que poidan ser
ser do seu interese. Si o desexa poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición dirixíndose por escrito á Concellería de Cultura e Educación no enderezo sinalado, achegando una fotocopia
foto
do seu DNI.
Non desexo recibir comunicacións
cacións

