FICHA DE INSCRICIÓN PARA A ESCOLA DE RÍTMICA
DO CONCELLO DE BARBADÁS NA TEMPADA 2019 -2020

Documentación a entregar:
-

Ficha de Inscrición debidamente cuberta.
Foto tamaño carné.
1 fotocopia do DNI (de non telo Fotocopia do Libro de Familia).

Prazo de entrega: Do 16 de Maio ó 14 de Xuño.
Lugar:
Oficinas do Polideportivo Municipal de Barbadás.
Horario:
Luns a Venres de 10:00 a 13:00 e de 16:00 a 20:00.
Datos do neno/a:
Nome:___________________________Apelidos:_________________________________
Data de Nacemento: _____________________
D.N.I:__________________ Dirección:__________________________________________
C.P.:____________Poboación:_________________________Provincia:______________
Empadroado/a: Sí

Non

Observacións sobre enfermedades, lesións e outras:
Datos do Pai, Nai, Titor/a:
Nome e Apelidos :___________________________________________________________
D.N.I:_______________ Teléfono 1:_________________ Teléfono 2:__________________
E-mail:________________________________________________
Irmáns nas Escolas Deportivas de Barbadás
Nome e Apelidos:

Escola:

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Nome e Apelidos do/a TITULAR da CONTA: ______________________________________
DNI:______________
IBAN:
Pola presente, rógolles que o recibo emitido correspondente ao pago da inscrición nas Escolas Deportivas do Concello de Barbadás, sexa
cargado na conta bancaria sinalada arriba.

Sinatura do TITULAR da CONTA:

O cobro das taxas farase efectivo en entidade bancaria mediante emisión de recibos. Estes recibos emitiranse no mes de
outubro. No suposto de devolución dun recibo, 15 días naturais despois farase un segundo cargo en conta, os gastos de
devolución de recibos será por conta do/a interesado/a.

Polideportivo Municipal de Barbadás, Calzada Romana S/N 32002 A Valenzá Telf: 988263519 Fax: 988263519

O/a asinante queda informado de que os datos persoais que se solicitan son necesarios para a súa
formalización e xestión e incorporaranse ó correspondente ficheiro do CONCELLO DE BARBADÁS
para uso interno. O responsable do dito ficheiro é o CONCELLO DE BARBADÁS, do que o enderezo
figura no presente documento, podendo o/a asinante exercita-los dereitos de acceso, rectificación e
cancelación dos datos obrantes en dito ficheiro, nos termos establecidos na Lei orgánica 15/1999, do
13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e demais normativa complementaria. O/a
asinante presta polo tanto a súa conformidade á recollida de datos, así como á cesión, para as
indicadas finalidades, que poidan realizarse entre a entidade e outras sociedades relacionadas coa
contratación dos servizos da empresa obxecto, dos servizos prestados por estes ou auxiliares destes,
nos termos previstos na indicada lei.

AUTORIZACIÓN PARA A PUBLICACIÓN DE IMAXES dos nenos/as participantes
nas escolas deportivas do Concello de Barbadás.
O dereito a propia imaxe está recoñecido no artigo 18 da Constitución e regulado pola lei
1/1982, do 5 de Maio, sobre o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e a propia
imaxe e a lei 15/1999, do 13 de decembro, sobre a Protección de datos de carácter persoal,
artigo 13 do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do
desenvolvemento da lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter
persoal.
A lei de Protección de Datos obríganos a dispoñer da autorización paterna/materna para a
publicación das fotos dos menores e por elo solicitamos o consentimento dos pais, nais ou
titores legais para poder publicar as imaxes, nas cales aparezan individualmente ou en grupo,
os nenos e nenas participantes nas escolas deportivas do Concello de Barbadás.
Este material gráfico poderá ser publicado nas páxinas web e redes sociais do Concello de
Barbadás e das Escolas Deportivas, sempre que non exista oposición expresa previa.
Don/a___________________________________________________________ con
DNI___________________________ como pai/nai ou titor do
neno____________________________________________________________

Si, dou o meu consentimento

Non dou o meu consentimento

Para que a Concellería de Deportes do Concello de Barbadás poda utilizar as imaxes do meu
fillo/a tomadas en calquera actividade das Escolas Deportivas de Barbadás e publicalas.

Barbadás,a

de

de

Sinatura do pai, nai ou titor/a legal)
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