INSCRICIÓN
ACTIVIDADES SAUDABLES
MAIO-XUÑO 2019

CONCELLO DE BERGONDO
Ctra. Coruña, 12, 15165 BERGONDO
Teléfono: 981 79 12 52 (Ext. 4)
C.I.F. P-1500800-F

ACTIVIDADE
Ruta do Rego de Callou (11/05/2019)
Ruta Miodelo- O Pedrido (30/06/2019)
Curso Iniciación Marcha Nórdica – Guísamo (10/05/2019)
Curso Iniciación Marcha Nórdica – A Senra (17/05/2019)
DATOS PERSOAIS DO PARTICIPANTE
1º APELIDO
NOME

2º APELIDO
DNI

DATA NACEMENTO

ENDEREZO
MUNICIPIO

C.P.

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

OUTRAS OBSERVACIÓNS DE INTERESE (alerxias, enfermidades, etc)

¿EMPADROADO NO CONCELLO DE BERGONDO?

SI

NON

Observacións
1.
2.
3.
4.

5.

Os departamentos de Cultura e Deportes resérvanse o dereito de efectualas modificacións (horarios, monitorado, etc) que
se consideren necesarias.
A cota de inscrición das actividades varía en función destas.
O/a alumno/a inscrito/a fai constar que non padece ningunha enfermidade que o incapacite para a práctica da actividade
solicitada, tendo realizado o oportuno recoñecemento médico.
Se padece algunha enfermidade, minusvalía ou outros datos relevantes que poidan incidir na práctica da actividade,
recoméndase comunicarllo ó monitor/a.
O/a abaixo asinante declara ser certos os datos aportados. En caso de que o servizo detecte falsedade nestes datos, o/a
alumno/a causará baixa inmediatamente sen dereito á devolución da cota aboada.

Bergondo,

de

de 2019
Sinatura do representante legal
autorizando á persoa inscrita
a realizala actividade

Sinatura do/a interesado/a

Autorización para a publicación de imaxes

SI

NON

O dereito á propia imaxe está recoñecido no art. 18 da Constitución e regulado pola Lei 1/1982, de 5 de maio, sobre o dereito ao honor, á intimidade
persoal e familiar e á propia imaxe; e na Lei 15/1999, de 13 de decembro, sobre a Protección de Datos de Carácter Persoal. O Concello de Bergondo
solicita consentimento para poder publicar as imaxes que, con carácter pedagóxico, se poidan realizar durante a actividade.
De xuntarse máis solicitudes que prazas, realizarase un sorteo público na Casa de Cultura o día 6/05/2019 ás 12.00 horas
Os datos recollidos neste impreso están protexidos pola Lei 15/1999 de protección de datos e únicamente serán empregados polo Concello de
Bergondo.

