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FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”

SOLICITUDE DE PREINSCRICIÓN NOS CURSOS MUNICIPAIS DE SURF DE VERÁN 2021
NOME E APELIDOS
DATA NACEMENTO

DNI

ENDEREZO
CP

LOCALIDADE

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL
SÍ
NON

EMPADROADO EN ARTEIXO

As persoas que asinan a folla de inscrición fan constar que non padecen ningunha enfermidade que o incapacite para a
práctica deportiva, tendo feito o oportuno recoñecemento médico.
OBSERVACIÓNS...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(cubrir se hai algún dato que poida ser de interese á hora de participar na actividade: alerxias, medicamentos,
necesidades especiais......)

Arteixo, a........de................de 2021.
Asdo:………………....………………………….
Actividade na que solicita a preinscrición (máximo 2 grupos)
MARCAR
CUN X

CURSOS
VERANO
DE SURF
Grupo 1

DÍAS

HORARIO

FECHAS ESTIMADAS
2021

PLAZAS

L-V

10.30 - 12.30 h

28 junio-2 julio

12

Grupo 2

L-V

16.30 - 18.30 h

28 junio-2 julio

12

Grupo 3

L-V

10.30 - 12.30 h

5-9 julio

12

Grupo 4

L-V

16.30 - 18.30 h

5-9 julio

12

Grupo 5

L-V

10.30 - 12.30 h

12-16 julio

12

Grupo 6

L-V

16.30 - 18.30 h

12-16 julio

12

Grupo 7

L-V

10.30 - 12.30 h

19-23 julio

12

Grupo 8

L-V

16.30 - 18.30 h

19-23 julio

12

Grupo 9

L-V

10.30 - 12.30 h

26-30 julio

12

Grupo 10

L-V

16.30 - 18.30 h

26-30 julio

12

Grupo 11

L-V

10.30 - 12.30 h

2-6 agosto

12

Grupo 12

L-V

16.30 - 18.30 h

2-6 agosto

12

Grupo 13

L-V

10.30 - 12.30 h

9-13 agosto

12

Grupo 14

L-V

16.30 - 18.30 h

9-13 agosto

12

Grupo 15

L-V

10.30 - 12.30 h

16-20 agosto

12

Grupo 16

L-V

16.30 - 18.30 h

16-20 agosto

12

Grupo 17

L-V

10.30 - 12.30 h

23-27 agosto

12

Grupo 18

L-V

16.30 - 18.30 h

23-27 agosto

12

Grupo 19

L-V

10.30 - 12.30 h

30 agosto-3 septiembre

12

Grupo 20

L-V

16.30 - 18.30 h

30 agosto-3 septiembre

12
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
Dona/Don……………………………………………………………………con D.N.I…………………..
Autoriza á súa filla ou fillo, a participar nos cursos municipais de verán de surf 2021; e declaro
responsablemente:
Declaro que a persoa participante na/s actividade/s non está diagnosticada de COVID-19, non presenta
sintomatoloxía asociada a este virus no momento de ser persoa usuaria do servizo (tose, febre, dificultade ao respirar,
etc.) nin a presentou durante os 14 días previos ao inicio e non padece ningunha outra enfermidade contaxiosa.
Declaro que a persoa participante non convive con ninguén afectado polo COVID-19 nin estivo en contacto estreito nin
compartiu espazo sin gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada polo COVID-19, nos 14 días previos á
participación periódica na actividade.
Comprométome a notificar inmediatamente ao Servizo Municipal de Deportes calquera problema de saúde vinculado co
COVID-19 durante o período de asistencia ao servizo. A persoa participante non é un grupo de risco nin convive con
persoas de risco. Declaro que son consciente dos riscos que implica, para a persoa participante e para as persoas que
conviven con ela, a participación na/s actividade/s no contexto da crise sanitaria provocada polo COVID-19, que asumo
baixo a miña propia responsabilidade.

Arteixo,……de…………………de 2021

Asdo:……………………………………
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS- ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURA E DEPORTES
De acordo con establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o
Responsable de Tratamentos dos seus datos persoais é CONCELLO DE ARTEIXO, con dirección PRAZA ALCALDE
RAMÓN DOPICO Nº1- 15142 ARTEIXO ( A CORUÑA )
1.- FINALIDADE DO TRATAMENTO: os datos serán utilizados ara facerlle partícipe da actividade promocionada
descrita na presente solicitude, así como a xestión administrativa derivada da mesma.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarse o servizo
que quere contratar con CONCELLO DE ARTEIXO
USO DE FOTOGRAFÍAS: Co fin de promocionar as actividades organizadas polo Concello, gustaríanos que nos
autorizase para utilizar as súas fotografías no noso Facebook, Instagram, páxina web www.arteixo.org. Por favor
marque a casa que se axuste aos permisos que quere darnos
SI, dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías a través das redes sociais e páxina
web mencionada ou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías a traves das redes sociais e
páxina web mencionadas
NON, dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías a través das redes sociais e
páxina web mencionada ou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías a traves das redes sociais
e páxina web mencionadas
PRAZO DE CONSERVACIÓN: os datos facilitados conservaránse mentres non se solicite a supresión dos mesmos e
durante todo o tempo necesario para dar cumprimento ás obrigacións administrativas.
2.- LEXITIMACIÓN: este tratamento de datos paersoais está lexitimado polo consentimento que nos otorga co
asinamento deste apartado.
3. DESTINATARIOS DE CESIÓNS: CONCELLO DE ARTEIXO cederá os seus datos de carácter persoal á empresa
contratada para desenvolver a actividade, coa intención única de prestar o servizo para o que se lle contratou.
4.- DEREITOS: ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do
tratamento dos seus datos, así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a
portabilidade dos mesmos.
CONCELLO DE ARTEIXO dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode
presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempres acompañados dunha copia do seu DNI para
acreditar a súa identidade.
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