FICHA DE INSCRICIÓN - CURSO DE INICACIÓN A SNORKEL
ACTIVIDADE FORMATIVA
Preinscrición telefónica
no 010
28-30 novembro
5-7 decembro

Datas da actividade
Quenda 1
Quenda 2

4 decembro, 10-12h
11 decembro, 10-12h

Inscrición presencial na Casa da Xuventude (López
Mora 31) de 10-14h e 17-20h
1 decembro
7 decembro

(1) Sinalar a quenda na que se está preinscrito a través do 010
(2) Asignarase praza segundo os seguintes criterios: a) Participación en programas de voluntariado en Cíes de Camiño a Camiño; b) Participantes en 3 ou
mais actividades do Camiño a Camiño 2011; c) Por estrito orde de chegada e atendendo á dispoñibilidade de prazas.
Unha vez preinscrito/a, non se permitirán cambios. No caso de renuncia/non cubrir a inscrición presencial, a praza será cuberta coa lista de agarda.

Apelidos
Data nacemento
Enderezo
Enderezo electrónico
Datos para a actividade
Doenzas transmisibles
Forma de enterarse

DATOS PERSOAIS DO/DA PARTICIPANTE (achegar DNI)
Nome
Idade (maior de 10 anos)
DNI
C.P.
Teléfono móbil
Teléfono fixo
Nº de pe:
Non

Estatura:

Peso:

Si. Cales?

Web Medio ambiente

Blog

Amizades

Medios comunicación

SMS

Outros

DATOS PERSOAIS DE PAI/NAI/TITOR-RA (no caso de que o/a participante sexa menor de idade)
Apelidos
Nome
Achega de inscrición

5 euros

Declaro baixo a miña responsabilidade que os datos sinalados son certos e que estou empadroado/a no Concello de Vigo.
Acepto as condicións establecidas na actividade que organiza o Concello de Vigo, entre as que destacan:
 As Concellerías de Medio Ambiente e Xuventude comprométense a reservar dúas calles na Piscina de Lavadores, así como a
habilitar o monitorado e os seguros correspondentes á actividade.
 Corresponde ás persoas participantes levar tubo de snorkel (opcional traer gafas de snorkel e aletas), roupa de baño, chanclas
para ducha, toalla, útiles de aseo, etc. Tamén teñen que achegar tarxeta de Camiño a Camiño ou DNI, e copia da ficha de inscrición.
 As Concellerías de Medio Ambiente e Xuventude non se fan responsables da perda, extravío, roubo ou estrago da documentación e
dos obxectos persoais (mochilas, cascos, roupa, etc) dos/das usuarios/as.
 As persoas participantes deberán coidar e facer un uso correcto das instalacións e do material posto á súa disposición. Tamén
deberán tratar de forma respectuosa aos compañeiros/as e ao persoal responsable, e cumprir cos horarios de actividade marcados.
A persoa participante ou o seu titor/ra legal autoriza á realización de fotografías durante a actividade e a súa publicación no espazo
web habilitado polas Concellerías de Medio Ambiente e Xuventude. No caso negativo marque o seguinte recadro

En Vigo, a

de

de 2011

Sinatura do/da solicitante:

PROTECCIÓN DE DATOS. No cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de
Carácter Persoal informámoslle que, logo de cubrir o presente formulario, os seus datos quedarán incorporados no ficheiro “Actividades
de Xuventude” sendo o responsable do mesmo o Servizo de Medio Ambiente e Xuventude do Concello de Vigo, e que ten como
finalidade: "Creación dunha base de datos co fin de resolver sobre as solicitudes de praza admitidas e denegadas e a posterior
organización de cursos, campamentos, eventos e outras actividades de tempo libre, así como a xestión administrativa dos mesmos e
envío de información". Por outro lado, vostede consinte expresamente que a Concellería de Xuventude lle envíe información doutras
actividades e eventos propios. Así mesmo se informa que se poderán recoller datos sanitarios co obxecto de previr situación de risco
excepcionais derivadas de circunstancias persoais que condicionen dalgún modo o desenvolvemento da actividade.
A negativa a subministrar os datos solicitados leva consigo a non inclusión para realizar as actividades solicitadas. A persoa interesada
poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición dirixíndose á Secretaría Xeral do Concello de Vigo sita
na Praza do Rei, 1 C.P. 36202 VIGO coa Referencia: “Protección de Datos”, a través dun escrito asinado ao efecto e achegando
fotocopia do seu DNI. ou chamando o telefono 010.

