
ANEXO I d -  SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO

 (Modelo para persoas físicas en grupo)

DATOS DO CONCURSO

DENOMINACIÓN  CONCUR-
SO
NOME DO DISFRAZ

DATOS DOS CONCURSANTES

AVISO IMPORTANTE: Aqueles concursantes menores de idade ou sen plena capacidade de
obrar deberán acompañar os datos e firma dos seus representantes legais.

CONCUR-
SANTE  -
NOME  E
APELIDOS

CON
CUR
SAN
TE  -
NIF

DOMICILIO ME-
NOR
DE
IDADE
OU  IN-
CAPA-
CITA-
DO?

SINA-
TURA

REPRE-
SENTAN-
TE  –
NOME  E
APELI-
DOS

REPRE-
SEN-
TANTE  -
NIF

SINATU-
RA

 DECLARAN QUE:

o No caso de ser titores ou representantes legais dos concursantes, autorizamos aos nosos
representados a participar no concurso segundo as bases xerais aprobadas polo concello
e publicadas no BOP de A Coruña de data....................................., de conformidade coa
convocatoria feita por Resolución de Alcaldía de data ..................................., aceptando in-
condicionalmente as obrigas derivadas das mesmas.

o En caso de participar en nome propio, coñecemos e acatamos incondicionalmente o conti-
do das bases xerais do concurso 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.
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o Os concursantes está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias coa facenda esta-
tal, autonómica e do concello, así coma coa Seguridade Social e non se atopan en ningún
dos casos de prohibición para obter subvencións establecidas no artigo 13 da lei xeral de
subvencións.

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 Que no suposto de seres premiados, outorgan a súa representación para todas as xestións
pertinentes para o cobro dos premios a:

NOME  E  APELI-
DOS

NIF DOMICILIO TELÉFONO CORREO
ELECTRÓNICO

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

SOLICITA(N):

Presentar a súa candidatura conxunta para recibir o premio convocado no concurso que figura no
encabezado.
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