CONCELLO DE SANTISO (A CORUÑA)

CAMPAMENTO DE VERÁN 2018
SOLICITANTE
D./Dna:_______________________________________________________________________
conDNI_______________________Teléfono/s:__________________/____________________
Dirección_____________________________________________________________________
como pai/nai ou titor/a
SOLICITO e AUTORIZO a asistencia aos campamentos de verán, Santiso 2018, do meu
fillo/a,fillos/as:

FILLO/A 1:
NOME E APELIDOS DO NENO/A:___________________________________________________
Data de nacemento:___________________


Empadroado/a e/ou escolarizado/a? Si Non

SEMANAS NAS QUE VAI PARTICIPAR:

□1.ª semana xullo (2 xullo–6 xullo)

□4.ª semana xullo (23 xullo–27 xullo)

□2.ª semana xullo (9 xullo–13 xullo)

□1.ª semana agosto (30 xullo– 3 agosto)

□3.ª semana xullo (16 xullo–20 xullo)
Datos médicos: O seu fillo/a padece algún tipo de alerxia/enfermidade ou trastorno de saúde?
Está a tomar algún tipo de medicación?_____________________________________________
_____________________________________________________________________________

FILLO/A 2:
NOME E APELIDOS DO NENO/A:___________________________________________________
Data de nacemento:__________________


Empadroado/a e/ou escolarizado/a? Si Non

SEMANAS NAS QUE VAI PARTICIPAR:

□1.ª semana xullo (2 xullo–6 xullo)

□4.ª semana xullo (23 xullo–27 xullo)

□2.ª semana xullo (9 xullo–13 xullo)

□1.ª semana agosto (30 xullo– 3 agosto)

□3.ª semana xullo (16 xullo–20 xullo)
Datos médicos: O seu fillo/a padece algún tipo de alerxia/enfermidade ou trastorno de saúde?
Está a tomar algún tipo de medicación?_____________________________________________

CONCELLO DE SANTISO (A CORUÑA)
_____________________________________________________________________________
NOME DA PARADA DO AUTOBÚS (sempre que se cumpra o número mínimo de nenos/as na
parada):_________________________________________________

COMO PAI/NAI, TITOR/A, DOS/DAS PARTICIPANTE/S,
Autorizo a participar en actividades de rúa
Si, autorizo

Non autorizo

Autorizo a que lle saquen fotos
Si, autorizo

Non autorizo

En Santiso, __ de ___________ de 2018 ás _______ horas
Asinado Pai/Nai/Titor/a:

Prazo de presentación da solicitude de inscrición do 29 ao 8 de xuño
Publicación da lista de admitidos o 15 de xuño
Unha vez admitidos/as realizarase o ingreso pertinente na sucursal de ABANCA dicindo que é
para a conta do Concello de Santiso.
Como concepto hai que poñer o nome e apelidos do neno/a, para poder ter constancia destes
pagamentos, que serán correspondentes ás semanas que asistirá o neno/a multiplicado polo
importe semanal. (5 euros á semana para os empadroados/as e/ou escolarizados/as e 15 euros
semanais para os de fóra do Concello)
Se o ingreso se fai dende outra sucursal que non sexa a de Melide, ésta deberá chamar á sucursal
de Melide para preguntarlle o numero de conta e realizaránvos o ingreso sen ningún problema.
A data para realizar o ingreso dos/das admitidos/as é do

18 ao 22 de xuño de 2018

Dacordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselles que
os seus datos personais son tratados polo Concello de Santiso, coa finalidade de tramitar a súa solicitude. A persoa titular poderá
exercer os seus dereitos de oposición, acceso, rectificación ou cancelación, a través do Rexistro Xeral de este Concello donde lle
facilitarán o impreso correspondente, ou na forma prevista na Lei 30/1992, de 26 de novembro

