FONDO SOCIAL
EUROPEO
GALICIA 2014-2020

CONCELLO DE BARBADÁS
CONCELLERÍA DE EDUCACIÓN

SOLICITUDE MULTIPLE DE INSCRICIÓN NOS CAMPAMENTOS DE VERÁN 2018
“VERÁN DE TROULA” DO CONCELLO DE BARBADÁS
DATOS DO/A RESPONSABLE DOS/AS MENORES:
Apelidos

Nome

DNI

Enderezo

Poboación/ Provincia

Corre electrónico

Telefono

DATOS DO/A MENOR (1):
Apelidos

Nome

DNI

Nome

DNI

Nome

DNI

Data de nacemento- Idade

DATOS DO/A MENOR(2):
Apelidos
Data de nacemento- Idade

DATOS DO/A MENOR(3):
Apelidos
Data de nacemento- Idade

POBOACIÓN NA QUE SE INSCRIBE (só unha):
As Lamas

Sobrado

Parada

Barbadás

Loiro

Piñor

Bentraces

Finca Fierro

O Fonsillón

Indicar calquera incidencia relacionada co/a menor que teña que ser tida en conta polos a efectos
da realización das diferentes actividades:

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 Cif: P-3200900-C

A organización dos campamentos pide o consentimento aos pais/nais ou titores legais dos
menores para poder realizar e publicar fotografías das actividades que se realicen nos mesmos,
nas que os/as nenos/as aparezan de maneira individual ou colectiva, para a súa publicación en
prensa, redes sociais e páxina web do Concello de Barbadás.
Si dou o meu consentimento.
Non dou o meu consentimento.
MÉTODO DE PAGO:
O pago farase efectivo unha vez que o/a neno/a sexa admitido na lista provisional de admitidos/as que se
publicara o 31 de maio nos taboleiros de anuncios das dependencias municipais e na páxina web do
concello www.barbadas.es.
Ingreso bancario na conta Nº: ABANCA: ES21 2080 5342 5431 1000 9242
Concepto:” Campamentos de verán “Mañás de troula 2018” e nome dos/as menores.
Custo: 25€ por neno/a .
Para que se faga efectiva a inscrición do/a neno/a no campamento é obrigatorio entregar o xustificante de
pago antes da data indicada ( entre o 1 e o 7de xuño) nas oficinas municipais de A Valenzá.

En Barbadás, a

de

2018.

Sinatura do/a responsable do/a menor

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE BARBADÁS

O solicitante acepta as bases reguladoras do servizo e declara baixo a súa responsabilidade que son certos todos os
datos que achega. O tratamento dos datos de carácter persoal está suxeito ao establecido na LEI ORGÁNICA
15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL (LOPD), e no resto da normativa de aplicación.
ou para a difusión da actividade. A presentación da solicitude supón a autorización para a consulta, polo persoal
autorizado, de calquera dato que se inclúe nela.

