FICHA DE INSCRICIÓN – ESCOLA DE VERÁN 2015

FICHA DE INSCRICIÓN – ESCOLA DE VERÁN 2015
DATAS: Do 6 ao 31 de xullo de 2015

DATAS: Do 6 ao 31 de xullo de 2015

DATOS PERSOAIS:

DATOS PERSOAIS:

Nome e apelidos:
Data de nacemento:
Enderezo:

Nome e apelidos:
Data de nacemento:
Enderezo:

DNI:

DATOS PERSOAIS DA FAMILIA:

DATOS PERSOAIS DA FAMILIA:

Nome e apelidos do pai:
Nome e apelidos da nai:
Teléf móbil do pai:

Nome e apelidos do pai:
Nome e apelidos da nai:
Teléf móbil do pai:

Teléf. móbil da nai:

DNI:

Teléf. móbil da nai:

DECLARACIÓNS E AUTORIZACIÓNS:

DECLARACIÓNS E AUTORIZACIÓNS:

Eu, __________________________________________________________________

Eu, __________________________________________________________________

Como nai/pai do solicitante, DECLARO:
- Que todos os datos expresados nesta ficha son certos e que non existe ningunha
incompatibilidade nin impedimento para a realización das actividades propostas para
a acción de verán solicitada.

Como nai/pai do solicitante, DECLARO:
- Que todos os datos expresados nesta ficha son certos e que non existe ningunha
incompatibilidade nin impedimento para a realización das actividades propostas
para a acción de verán solicitada.

- Que en caso de máxima urxencia a Dirección competente tome as
decisións oportunas, con coñecemento e prescrición médica se foi imposible a miña
localización.

- Que en caso de máxima urxencia a Dirección competente tome as
decisións oportunas, con coñecemento e prescrición médica se foi imposible a
miña localización.

e AUTORIZO:

e AUTORIZO:

-A ______________________________________________ a participar na Escola de
Verán, a celebrar en Vedra entre o 6 e o 31 de xullo de 2015.

-A ______________________________________________ a participar na Escola de
Verán, a celebrar en Vedra entre o 6 e o 31 de xullo de 2015.

- Ao uso público das imáxenes realizadas en todas as actividades organizadas en dita
actividade. Podendo ser publicadas en calquera dos médios municipais (web, boletín
informativo, facebook) así como a prensa,...

- Ao uso público das imáxenes realizadas en todas as actividades organizadas en
dita actividade. Podendo ser publicadas en calquera dos médios municipais (web,
boletín informativo, facebook) así como a prensa,...

Vedra,
Sinatura,

Vedra,
Sinatura,

de xuño de 2015.

* As prazas outorgaranse por estricta orde de inscrición e terán prioridade as persoas
empadroadas en Vedra
* Xuntar copia do D.N.I. e da Tarxeta Sanitaria

de xuño de 2015.

* As prazas outorgaranse por estricta orde de inscrición e terán prioridade as persoas
empadroadas en Vedra
* Xuntar copia do D.N.I. e da Tarxeta Sanitaria

