
ANEXO I c-  SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO

 (Modelo para persoas físicas menores de idade ou sen plena capacidade de obrar en soli-
tario)

(A) DATOS DO CONCURSO

DENOMINACIÓN CONCURSO

NOME DO DISFRAZ

(B) DATOS DO CONCURSANTE

Nome y apelidos:

N.I.F.

Domicilio Fiscal (Rúa)

Localidade- C.P. – Provincia

(C) DATOS DO TITOR OU TITULAR DA PATRIA POTESTADE

Nome y apelidos

NIF

Domicilio Fiscal (Rúa)

Localidade- C.P. – Provincia

Correo electrónico

Teléfono

Como representante legal do concursante que figura no encabezado, 

DECLARA QUE:

o Autorizo  expresamente  ao  concursante  (B)  a  participar  no  concurso  (A)  convocado,  e
coñezo o contido das bases xerais aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A
Coruña de data....................................., de conformidade coa convocatoria feita por Reso-
lución de Alcaldía de data ...................................aceptando incondicionalmente as obrigas
derivadas das mesmas no seu nome e representación.

o O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias coa facenda estatal,
autonómica e do concello, así coma coa Seguridade Social e non se atopa en ningún dos
casos de prohibición para obter subvencións establecidas no artigo 13 da lei xeral de su-
bvencións.
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o No suposto de seres premiado, autorizo ao Concello de Oroso para recadar telematica-
mente os certificados de estar ao corrente coas obrigas tributarias e da Seguridade Social
dos organismos titulares da devandita información.

o Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases no ANEXO II apartado
5 (especificar cal):

SOLICITA:

Presentar a súa candidatura no seu nome e representación para recibir o premio convocado no
concurso que figura no encabezado (A).

Asinado
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