SOLICITUDE DE INSCRICIÓN
ESCOLAS DEPORTIVAS DE VERÁN 2018
SOLICITANTE: (PAI/NAI/TITOR)
Apelidos:
DNI:

Telf:

Nome:
Email:

DATOS DO
ALUMNO/A:
Apelidos e nome:

Data nacemento:
Idade:

/

/

DEPORTE(S) ESCOLLIDO(S):
ENDEREZO:

OBSERVACIÓNS: (NEAE, Alerxias, Outras):
¿AUTORIZO QUE O NENO/A REGRESE SO AO DOMICILIO?
PERSOA(S) AUTORIZADA(S) PARA A RECOLLIDA:
Nome e apelidos:.................................................................................. DNI:
Nome e apelidos:.................................................................................. DNI:






DATA

Xunto a solicitude entregarase copia da tarxeta sanitaria do alumno/a e copia do DNI.
Coa sinatura desta solicitude autorizo ao Concello de Ponteareas para tomar imaxes e
gravacións das actividades dos/das menores para a súa posterior publicación.
As solicitude entregaranse no rexistro do Concello de Ponteareas.
Terán prioridade os empadroados en Ponteareas (no caso de que haxa máis solicitudes
que prazas nunha actividade) e, no caso de que aínda exista máis demanda, terán
prioridade segundo a data de solicitude.
As dúas faltas de asistencia sen xustificar do alumno, a súa praza poderá ser ocupada
por usuarios en lista de agarda.
SINATURA

LEI ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL CLAÚSULA DE INSCRICIÓN DE MENORES: Consonte ao disposto na Lei Orgénica15/1999, de 13
de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, e consonte o Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/976, os solicitantes autorizan ao Concello a que os
seus datos sexan incorporados nun ficheiro automatizado baixo a responsabilidade do Concello de Ponteareas, CIF P36034200J para a xestión e tramitación da inscrición do
menor na actividade de ESCOLAS DEPORTIVAS DE VERÁN. Estes datos poderán ser cedidos ás entidades deportivas colaboradoras. Pode exercer os seus dereitos de
acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante un escrito dirixido ao concello, no enderezo xardíns da Xiralda, s/n, 36860, Ponteareas (Pontevedra).
Mentres non nos comunique o contrario, entendemos que os datos que aparecen no presente formulario non foron modificados, e que se compromete a notificamos calquera
variación e que ternos o consentimento para utilizalos coa finalidade de impartir a actividade na que inscribe ao menor e cumprir coas abrigas propias.

