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FICHA DE INSCRICIÓN ACTIVIDADES MUNICIPAIS 
 CURSO 2019-2020 

I. DATOS PERSOAIS DO/DA PARTICIPANTE: 

Nome: Apelidos: 

DNI: Data de nacemento: 
(dd/mm/aaaa) 

Enderezo: 
 

Curso escolar:  Teléfonos: 

e-mail: 

II. AUTORIZACIÓN: 

D./Dna._____________________________________________ con DNI ______________ como pai, nai ou titor/a 

do/a menor arriba indicado, autorízoo a participar nas actividades organizadas pola Concellería de Cultura e 

Deportes do Concello de Carnota para este curso 2019-2020, manifesto que non padece ningunha enfermidade 

que lle impida participar nelas e dou o meu consentimento aos responsables organizadores para que, en caso de 

urxencia, tomen as decisións que consideren oportunas e máis axeitadas, segundo o caso.  

Así mesmo, autorizo ao Concello de Carnota a realizar fotografías do/da menor no desenvolvemento destas 

actividades e a súa publicación en notas de prensa e canles institucionais do Concello (páxina web, perfís de 

Facebook, Twitter, Youtube e Instagram).  

Se non dá autorización para o uso da imaxe, marque este recadro   

E para que así conste, asino este documento. 
 

Carnota, a ____ 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 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 neste censo promocional.  

 

Sinatura  



                                                     DEPARTAMENTOS DE CULTURA-TURISMO-DEPORTES E 
AXENCIA DE LECTURA MUNICIPAL 

 

Inscrición 2 de 2 

SELECCIONE CUN “X” AS ACTIVIDADES NAS QUE DESEXE PARTICIPAR.  

ESCOLA DE MÚSICA 

  Combos  Grupo de música tradicional   Linguaxe musical 

  Coral   Iniciación musical   Música para adultos 

  Coro infantil   Frauta traveseira   Orquestra Orff 

  Baixo eléctrico   Gaita   Percusión 

  Batería   Guitarra   Percusión tradicional 

  Canto   Guitarra eléctrica   Piano 

  Clarinete   Pandeireta   Saxofón 

  Frauta   Acordeón    

NOTAS ESMU: 

‒ Día que non pode asistir á ESMU: ________________________________________________________________________________________ 

‒ Se hai lista de espera en certos instrumentos primarán o alumnado máis antigo e o primeiro instrumento escollido.  

‒ No mes de outubro procederase ao pagamento e á formalización da matrícula. 

‒ Recordamos que Iniciación Musical é unha hora semanal e, a partir de 1º, media hora de instrumento. 

 

ESCOLAS DEPORTIVAS 

  Predeporte  Activ. Dirixidas; Carnota 1º grupo 

  Bádminton  Activ. Dirixidas; Carnota 2º grupo 

 Fútbol  Activ. Dirixidas; Carnota 3º grupo 

 Patinaxe  Ximnasia de mantemento sénior 

 Ven bailar con nós!  Activ. Dirixidas; Lariño 

 

 VENRES LÚDICOS 
 

ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS EXTERNAS 

PARA NENOS E NENAS 

  Taekwondo  Técnicas de Estudio 

  Atletismo  English Theater 

 Baloncesto  Maxia 

 Ximnasia rítmica  Xadrez 

 Ballet   

 Inglés – O Pindo  Inglés - Carnota  Inglés - Lariño 

PARA ADOLESCENTES E ADULTOS/AS 

 Graffiti  Técnicas de estudo 

 Hip Hop /Bailes modernos  Ioga – grupo de mañá 

 Maquillaxe  Ioga – grupo de tarde 

 Inglés – O Pindo  Inglés - Carnota  Inglés - Lariño 

 

 CURSO DE MONITOR DE TEMPO LIBRE 
 


