
 

 

NOME NENO/A:         

DATA DE NACEMENTO:     DNI:  

ENDEREZO:      

TELÉFONOS: ________________________________________ Mail: __________________________ 

 

1. Esta solicitude para que teña validez, terá que ter entrada no Rexistro Xeral do Concello. Será necesario cubrir 

unha folla de inscrición por cada fillo/a. Prazo de entrega ata o xoves día 28 de maio. 

2. A admisión farase por rigoroso orde de antigüidade das solicitudes (por número de rexistro), constituíndose unha 

lista de espera con aquelas persoas que non obtivesen praza. 

3. O desistimento ou falta de asistencia do usuario (número de tres) ás actividades pode levar a perda da praza, sobre 

todo no caso que haxa lista de espera. 

4. Para que as xornadas se leven a cabo teñen que haber un mínimo de participantes inscritos. 

5. O pai/nai ou titor declara que o participante non padece ningunha doenza que lle impida practicar, actividades  

deportivas ou de tempo libre. Débese comunicar algunha medicación ou tipo de alerxia. 

6. O pai e a nai deberán presentar xustificante da empresa co seu horario laboral, copias dni e tarxeta sanitaria. 

 

USO DE FOTOGRAFÍAS: Co fin de promocionar as actividades organizadas polo Concello, gustaríanos que nos 

autorizase para utilizar as súas fotografías no noso Facebook e na nosa páxina web www.concellooroso.com. 

SI          NON  
 
 

 

Nome pai, nai ou titor: ____________________________________________________ 

DNI.: ___________________________________ 

 

Autorizo ao meu fillo/a a participar nas xornadas de conciliación laboral e acepto as normas publicadas. 

 

 

 

___________________________________________________ 
             FIRMA/PAI/NAI/TITOR 

 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade ao disposto na actual normativa de Protección de Datos de Carácter persoal, informámoslle que o responsable de tratamento dos datos de 
carácter persoal recollidos neste documento é CONCELLO DE OROSO, cuxa finalidade é poder atender as  consultas  e  calq uera  tipo de  xestión realizada  por este  medio de  comunicación.  Os  seus  datos non se 
cederán a terceiros, salvo por obrigación 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. Para iso, CONCELLO 
DE OROSO dispón de formularios específicos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa  identidade  en: PRAZA ISAAC 
DIAZ PARDO Nº1, 15888 - A CORUÑA; INFO@OROSO.GAL. 
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: info@oroso.gal. 
Ningunha parte deste documento pode ser reproducida, nin introducida en ningún sistema de recuperación, nin transmitida de ningún xeito, nin por ningún medio, xa sexa electrónico, mecánico por fotocopia, gravación 
ou doutro tipo, con ningún propósito, sen a autorización por escrito do titular deste documento. Os nomes de compañías, persoas ou produtos reais aquí mencionados poden ser marcas comerciais dos seus respectivos 
propietarios. 
Esta mensaxe, e no seu caso, calquera ficheiro anexo ao mesmo, pode conter información confidencial, sendo para uso exclusivo do destinatario, quedando prohibida a súa divulgación copia ou distribución a terceiros 
sen a autorización expresa do remitente. Se Vd. recibiu esta mensaxe erroneamente, rógase notifíqueo ao remitente e proceda ao seu borrado. 
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