
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCELLO DE CARNOTA 

Praza San Gregorio, 19 

15293 CARNOTA (A Coruña) 

C.I.F.: P-1502000-A 

Telf.: 981 857032 

Fax: 981 857251 

 

FICHA DE INSCRICIÓN - ACTIVIDADES DO VERÁN 2019 
 

DATOS PERSOAIS DO/DA PARTICIPANTE 
Apelidos:_______________________________Nome:___________________________ 

DNI:__________________________ Data de nacemento:________________________ 
Enderezo:_________________________Teléfonos:______________ /______________  

  

FICHA MÉDICA 
Alerxias:_______________________________________________________________ 
¿Toma algún medicamento? Non / Si; cal? ____________________________________ 
Outras observacións de interese:____________________________________________ 

 

AUTORIZACIÓN PARA A PARTICIPACIÓN DE MENORES 
D./Dna.________________________________________ con DNI__________________ 
como (pai, nai ou titor/a) do/a participante arriba indicado/a, autorízoo/a a participar nas 
actividades organizadas polo Departamento de Cultura e Deportes do Concello de Carnota 

para este verán 2019, así como aos/ás responsables destas a tomar as decisións 
oportunas en caso de urxencia, e declaro que non padece ningunha enfermidade que lle 

impida participar nelas.  
 

AUTORIZACIÓN PARA A PUBLICACIÓN DE IMAXES 
 Autorizo ao Concello de Carnota a realizar fotografías e/ou gravacións do/da 
participante durante as actividades desenvolvidas e a publicalas na páxina web do 

Concello, blogues ou perfís en redes sociais desta entidade local, murais, revistas ou 
outras publicacións sen ánimo de lucro e con fins educativos ou divulgativos. 

  

SINALE CUN “X” AS ACTIVIDADES NAS QUE VAI PARTICIPAR 
 
Andainas 
 5 de xullo            2 de agosto 

 12 de xullo          9 de agosto 
 19 de xullo          16 de agosto 

 26 de xullo          23 de agosto 
                          30 de agosto     

Ximnasia de mantemento 

  xullo 
 agosto 

 
Master class de patinaxe  
 23 de xullo 

 26 de agosto 
 

Bádminton con Fernando 
   19 de agosto 

Fútbol para todos/as 
    9 de xullo 
   13 de agosto 

 
Torneos 3x3 

 2 de xullo 
  29 de agosto 

Xornada de xogos de mesa 

 11 de xullo 
 6 de agosto 

Xornada de xogos populares 
18 de xullo 
20 de agosto 

Obradoiro de Origami 
     15 de xullo           

     5 agosto 

Carnota,  ____ de _______________ do 2019 
  

 

 

 
 

 Marcando este recadro presta vostede a súa autorización expresa para que os datos que constan neste escrito pasen a formar parte do censo 
promocional responsabilidade do Concello de Carnota, con base no Regulamento xeral de protección de datos (Regulamento UE 2016/679), 

para os efectos de que a comunicación entre vostede e esta Administración sexa o máis fluída e eficaz posible. Os seus datos serán usados 

unicamente para remitirlle información de actos, eventos, cursos e outras actividades que se promovan dende o Concello e que poidan ser do 
seu interese. Recordámoslle o dereito que o/a asiste, conforme os artigos 15 a 22 do citado regulamento, para exercitar no momento que o 

considere oportuno o acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación e portabilidade dos seus datos persoais que figuran no censo 

promocional.  

Sinatura 


