
AUTORIZACIÓN D@ PAI/NAI/TITOR 

                 
                      DATOS  D@  PAI/ NAI/ TITOR 
 
 
D./Dª_____________________________________________________________ 
 
CON DNI Nº: _______________________ 
 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________ 
 
TELÉFONO FIXO : 982._____________MÓVIL:___________________________ 
 
 
 
 1. Autorizo @ meu fill@, a  participar nas actividades sinaladas nesta ficha de                 
inscrición, organizadas polo concello de Begonte durante o Nadal 2014/2015. Así mesmo,    
sendo  coñecedor/a  dos riscos que  as  actividades sinaladas a continuación teñen, debido aos 
desprazamentos en bus ou tractor e  as características das instalacións onde se realizan, 
eximo de calquera responsabilidade, salvo  neglixencia manifesta ou mala fe, tanto ao Concello 
coma aos encargados de acompañar aos nenos/as nestas actividades/viaxes.   
 
         TORNEO DE FÚTBOL SALA DE BASE CIDADE DE LUGO( 26 e 27 de  decembro do 2014) 
         ACOMPAÑAR ÓS REIS MAGOS NAS CARROZAS(Luns, 5  de xanerio  do 2015) 
         XUVENLUGO, NO PAZO DE FEIRAS E CONGRESOS DE LUGO (Luns, 29 decembro do 2014), 
 
    
 
2. O Concello de Begonte, responsable do desenvolvemento e da execución destas actividades,     
dispón do meu consentimento expreso, polo que poderá utilizar fotografías tomadas no   
transcurso da participación do meu fillo/a nestas actividades e facer uso delas nas súas     
respectivas tarefas de   información e difusión. 
De non  dar o consentimento ao apartado segundo marcar cun “X” no recadro   
 
3.  DECLARO que @ meu fill@ no padece ninguna enfermidade ou lesión que impida desenrolar 
este tipo de actividades o que poidan  agravarse coa su práctica.  
 

 

E para que así conste, e aos efectos oportunos, asino a presente 

 Begonte a ___de ______________de 2014 

 
ASINAR PAI/NAI/TITOR/A: 

 
 
 
 
 
 

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de cuácter persoal, o Concello de 
Begonte  infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o 
Concello de Begonte, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa      
solicitude ou para realizar comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos   
facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na lei indicada,   
comunicándollo a este Concello. 

 

 
. FICHA  DE  INSCRICIÓN 

NEN@S  
                     

DATOS D@ ALUMN@ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOME:________________ APELIDOS:__________________________________ 
 
DATA NACEMENTO:______/_______/___________ DNI: __________________ 
 
OBSERVACIÓNS( Alerxias, enfermidades, etc)_____________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 Nº 

ACTIVIDADES NADAL 2014/2015 

  
XOGOLANDIA 

PAVILLÓN DE BAAMONDE 

  GRUPO I( 4 a 7 anos) 

  GRUPO II ( 8 a 12 anos) 

  GRUPO III (12 a 14 anos) 

  
XUVENLUGO  

  MENORES DE 6  INCLUSIVE 

  A PARTIR DE 7 ANOS 

  

OBRADORIO DE MANUALIDADES 
(AMBOS GRUPOS ESTARÁN DENDE ÁS 16.30-18. 30) 

  GRUPO I (4  a 7 anos) 

  GRUPO II ( a partir de 8 anos) 

  
ACOMPAÑAR ÓS REIS MAGOS   

NAS CARROZAS 
 

   

   
 

CINEFÓRUM E GLOBOFLEXIA 
 
 

  

 
TORNEO DE FÚTBOL SALA DE BASE CIDADE 

DE LUGO  

SINALA CUN “X” AS ACTIVIDADES E O GRUPO NAS QUE DESEXAS INSCRIBIRTE 
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