
                                                                             

Vilagarcía de Arousa, a _____ de ___________________ de 2017

(Sinatura  pai, nai ou titor/a)          (Sinatura  cónxuxe/ parella de feito ou análoga á conxugal)

A sinatura da presente solicitude supón o coñecemento e aceptación das bases do Campamento Urbano de Nadal, así
como a declaración de que todos os datos facilitados son certos. En caso de omisión da datos, falta de sinaturas ou de
documentación, a soclicitude será invalidada.
En cumprimento do art. 5 da Lei Orgánica 15/1999 polo que se regula o dereito de información na recollida de datos,
advírtese  que  os  datos  de  carácter  persoal  que  puideran  facilitarse  polo  interesado/a  incluiranse  no  ficheiro
“XUVENTUDE” titularidade do Concello de Vilagarcía de Arousa. De acordo co disposto na L.O. 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Persoal, ten dereito ao acceso, cancelación e oposición dos seus datos ante a Alcaldía do Concello de
Vilagarcía de Arousa, Praza de Ravella, 1, Vilagarcía de Arousa, (Pontevedra).

 ANEXO I: SOLICITUDE DE INSCRICIÓN  CAMPAMENTO URBANO  DE NADAL 2017/2018

  Nome e apelidos do pai / nai ou titor/ra           DNI 

 Nome e apelidos do/a neno/a             Data de nacemento

 Enderezo Teléfono/s

DATOS DO CAMPAMENTO URBANO DE NADAL

Destinatarios/as: 30 nenos/as nados/as entre o 1 de xaneiro de 2010 e o 31 de decembro de 2014, empadroados/as en

Vilagarcía de Arousa

Datas/lugar de realización/horario: 22, 26,  27, 28 e 29 de decembro e 2, 3,  4 e 5 de xaneiro no CEIP A Escardia de

Vilagarcía de Arousa de 9.00 h a 14.00 h

Prazo de inscrición: presentación de solicitudes no REXISTRO do Concello, do 21  de novembro  ao 5  de decembro 2017

 Cota: gratuíta.

DATOS SANITARIOS DO/A MENOR

Ten algunha alerxia (a medicamentos, 
alimentos, gramíneas…?

Padece algunha limitación física e/ou 
funcional?

Padece algunha enfermidade infecto-
contaxiosa?

Padece algunha enfermidade que precise 
de coidados especiais?

Está vacinado segundo a lexislación 
vixente?

Precisa actualmente algún tipo de 
medicación?

Outras observacións

    
    SI       NON

    SI       NON

    SI       NON

    SI       NON

    SI       NON

    SI       NON

    SI       NON

En caso afirmativo, sinale cal/es:

En caso afirmativo, sinale cal/es:

En caso afirmativo, sinale cal/es:

En caso afirmativo, sinale cal/es:

En caso negativo, sinale que vacinas le faltan:

En caso afirmativo, sinale cal/es:
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