Actividades Culturais e deportivas
Verán 2022
SOLICITUDE

Estrada da Coruña, 12-15165 Bergondo-A Coruña
Tlf:981 791 252 ext. 7- cultura.deportes@bergondo.gal
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE BERGONDO

Datos relativos ao/á usuario/a
Apelidos e nome (*)

NIF (*)

Data de nacemento (*)

Enderezo (Rúa, Praza ou lugar;Num.;Portal;Escaleira;Andar;Porta (*)

Código postal (*)

Poboación (*)

Concello (*)

Teléfono 1 (*)

Teléfono 2

Observacións:
Datos relativos ao/á representante (obrigatorio só en caso de que o/a usuario/a sexa menor de idade)
Cubrir o Anexo I en caso de pais separados
Apelidos e nome (*)

NIF (*)

Correo electrónico (*) (Enviarase unha confirmación da solicitude)
DATOS COMPLEMENTARIOS
¿Empadroado no Concello de Bergondo?

Redución de cota?

S

SI

SI

NON

NON

Motivo da redución
(seleccionar a que corresponda)

50% familias numerosas
50% persoas inscritas no voluntariado
50% desempregados
50% ou 100% familias desfavorecidas

Forma de pago
Carta de pago

x

Recoller na Casa de Cultura

Recibila por correo electrónico
(utilizarase o correo electrónico que se cubriu nesta solicitude)

Declaro coñecer e aceptar as bases que rexen a convocatoria das Actividades de Verán 2022

CAMPAMENTOS. Seleccionar as actividades nas que desexe inscribirse
Campamentos urbanos
PISTAS POLIDEPORTIVAS

Grupo 1 (4-15 xullo)
Grupo 2 (18-29xullo)

Campamento de verán en Quiroga (26-31 xullo)

Grupo 3 (1-12 agosto)
Grupo 4 (17-26 agosto)

VISITAS AO AQUAPARK DE CERDEDA. Seleccionar as actividades nas que desexe inscribirse
1º Turno (6 de xullo)
2º turno (3 de agosto)

(*) Os campos son obrigatorios para que a solicitude sexa válida
De conformidade co establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais LOPDGDD), infórmaselle que os datos
de carácter persoal facilitados a través do presente formulario, así como a documentación achegada, serán incorporados ao correspondente rexistro de actividades de tratamento da área / departamento á cal vaia dirixida a presente
solicitude. Os datos serán tratados de maneira confidencial e só serán cedidos a outras entidades cando se cumpran as esixencias establecidas na lexislación vixente de Protección de Datos. A presente instancia fundamenta o tratamento
dos datos contidos nela, no art.6.1 e) do RXPD: “en cumprimento de misión realizada en interese público ou exercicio de poderes públicos” conferidos a este Concello e , os datos persoais que nos proporciona mediante este documento,
conservaranse durante o prazo necesario para o cumprimento das obrigacións legais que deriven do mesmo. As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e oposición, limitación do tratamento,
portabilidade e dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas nos termos previstos na precitada Lei, mediante comunicación escrita dirixida ao responsable do tratamento: Concello de Bergondo con dirección en Estrada A
Coruña 12, 15165 Bergondo (A Coruña). Pode obter información máis detallada sobre o tratamento dos seus datos persoais a través do correo dpd@bergondo.gal ou consultando a Política de privacidade na páxina web do Concello
http://bergondo.gal/menu-pie/politica-de-privacidad/
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Tlf:981 791 252 ext. 7- cultura.deportes@bergondo.gal
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DÍAS EN FAMILIA. Seleccionar as actividades nas que desexe inscribirse
1º Turno A Casa Grande de Xanceda (2 de xullo)
2º turno Parque Multiaventura de Marín (6 de agosto)

ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Seleccionar as actividades nas que desexe inscribirse
Zumba

Taichí

Pilates

Ioga

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES NÁÚTICAS
1º Turno (martes e xoves mes de xullo)
2º turno (martes e xoves mes de agosto)

DEPORTIVAS organizadas conxuntamente con Entidades Deportivas

Iniciación ao atletismo
Iniciación ao remo
Iniciación á ximnasia rítmica
Anexo I (*)
Confirmo que o meu acordo de separación/divorcio otórgame facultades para a inscrición do meu fillo/a nas actividades municipais.
En caso contrario precisamos autorización dos dous proxenitores.
En caso contrario precisamos autorización dos dous proxenitores.
Bergondo,

de

de

(*) Os campos son obrigatorios para que a solicitude sexa válida
De conformidade co establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais LOPDGDD), infórmaselle que os datos
de carácter persoal facilitados a través do presente formulario, así como a documentación achegada, serán incorporados ao correspondente rexistro de actividades de tratamento da área / departamento á cal vaia dirixida a presente
solicitude. Os datos serán tratados de maneira confidencial e só serán cedidos a outras entidades cando se cumpran as esixencias establecidas na lexislación vixente de Protección de Datos. A presente instancia fundamenta o tratamento
dos datos contidos nela, no art.6.1 e) do RXPD: “en cumprimento de misión realizada en interese público ou exercicio de poderes públicos” conferidos a este Concello e , os datos persoais que nos proporciona mediante este documento,
conservaranse durante o prazo necesario para o cumprimento das obrigacións legais que deriven do mesmo. As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e oposición, limitación do tratamento,
portabilidade e dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas nos termos previstos na precitada Lei, mediante comunicación escrita dirixida ao responsable do tratamento: Concello de Bergondo con dirección en Estrada A
Coruña 12, 15165 Bergondo (A Coruña). Pode obter información máis detallada sobre o tratamento dos seus datos persoais a través do correo dpd@bergondo.gal ou consultando a Política de privacidade na páxina web do Concello
http://bergondo.gal/menu-pie/politica-de-privacidad/

