
SOLICITUDE INSCRICIÓN 
ESCOLAS DEPORTIVAS DE VERÁN / CAMPAMENTO DE VERÁN 2022 

 
- NOME E APELIDOS DO/DA NENO/A: _________________________________________________________ 

DNI:__________________DATA DE NACEMENTO:________________TELÉFONO:____________________________ 

ENDEREZO:_______________________________________________________________________________________ 

- NOME DO PAI/NAI-TITOR/A___________________________________________________________________ 

DNI_____________________ 

 

Custo das escolas deportivas ou campamentos de verán: 50€/mes, 25 €/ quincena 

 

 

  AUTORIZACIÓN PARA A TOMA E PUBLICACIÓN DE IMAXES / CESIÓN DE DATOS:  
 

Pai/Nai, Titor/a, D /Dª ___________________________________________________________________________________Autorizo:  

¤ SI   NON  ó uso da miña imaxe ó Concello de Trazo para a gravación e captación de imaxes nas actividades organizadas por este organismo, ben a 

título individual ou formando parte dun grupo. As imaxes e os sons utilizaranse para a súa difusión a través de calquera medio de comunicación audiovisual 

ou impreso, así como ó arquivo para a súa utilización en campañas de promoción ou en calquera tipo de documento que se publique a instancias do Concello 

de Trazo.  

¤ SI  NON  Autorizar ao concello de Trazo a cesión dos datos aportados  na ficha de inscrición á empresa ou empresas adxudicatarias das actividades 

¤ SI  NON  Participar do grupo de Whatsapp da actividade na que está inscrito o meu/miña fillo/a. 

¤ Ás seguintes persoas a recoller ó/á meu/miña fillo/a:  

 Nome:_____________________________________________________________________________________DNI:_____________________ 

Nome:_____________________________________________________________________________________DNI:_____________________ 

Nome:_____________________________________________________________________________________DNI:_____________________ 

 

 

DOCUMENTACIÓN A XUNTAR COA SOLICITUDE:  

¤ Fotocopia do DNI/Libro de Familia.  

¤ Fotocopia da Tarxeta Sanitaria 

¤ Xustificante de pago da Taxa no que debe constar a actividade e o nome completo do alumno/a no seguinte número 

de conta: ES54-2080-0331-4931-1000-0065. 

¤ Certificado de discapacidade, se é o caso. 

Información ó solicitante: De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o 

Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE TRAZO, con dirección VIAÑO PEQUENO, nº14, 15687 – A CORUÑA; 
CORREO@CONCELLODETRAZO.ES. Os datos serán utilizados para prestarlle o servicio solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servicio. 
Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do 
tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera 
momento. Para elo, CONCELLO DE TRAZO dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia 
solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do DNI para acreditar a súa identidade. Pode consultar a información 
adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: CORREO@CONCELLODETRAZO.ES  
 

ASINADO      Trazo,_________de________________________de_____________  

 

CAMPAMENTO DE VERÁN 2022 (Infantil/Primaria) 

XULLO 

Do 1 ó 15   

Do 18 ó 29  

Mes completo  

 

AGOSTO 

Do 1 ó 12  

Do 16 o 31  

Mes completo  

ESCOLAS DEPORTIVAS DE VERÁN 2022 
 (5º-6ºPrimaria/1º-2º ESO) 

 

XULLO 

Do 1 ó 15   

Do 18 ó 29  

Mes completo  
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