
 
FOLLA DE MATRÍCULA NAS ACTIVIDADES ESCOLAS CULTURAIS EN IDADE ESCOLAR 

CURSO 2022-2023 
NOME E APELIDOS 
DA PERSOA PARTICIPANTE 

 
DNI  
DATA DE NACEMENTO 
E CURSO ESCOLAR 

 
CONTACTO Telf:  Email:  
ENDEREZO  

DATOS PERSOAIS DA FAMILIA DA PERSOA PARTICIPANTE 

NOME E APELIDOS 
(nai/pai ou titor/a) 

 
DNI  
CONTACTO Telf:  Email: 
ENDEREZO  

ACTIVIDADE OU ACTIVIDADES NA/S QUE SOLICITO PARTICIPAR: 

ESCOLA DE PINTURA SI 
GRUPO INFANTIL (6 a 12 anos)  
GRUPO XUVENIL (+ 12 anos)  

** Prezo 20 €/mes. O cobro da actividade realízase na propia actividade, nos primeiros 10 días de cada mes. 
ESCOLA DE MECANOGRAFÍA SI 
GRUPO INFANTIL (6 a 12 anos)  
GRUPO XUVENIL (+ 12 anos)  

** Prezo 15 €/mes. O cobro da actividade realízase na propia actividade, nos primeiros 10 días de cada mes. 
ESCOLA DE XADREZ SI 
GRUPO VEDRA  (+ 6 anos)  
GRUPO XUVENIL (+ 12 anos)  

** Prezo 15 €/mes. O cobro da actividade realízase na propia actividade, nos primeiros 10 días de cada mes. 
AUTORIZACIÓNS, COMPROMISO E INFORMACIÓN DE INTERESE SI NON 
Autorizo a inclusión do meu contacto nun grupo de whatsapp para avisos relacionados coa actividade na que 
se inscribe o/a menor 

  

Autorizo a que me envíen información ao correo electrónico relacionada coa actividade na que se inscribe o/a 
menor 

  

Autorizo a publicación de fotos do/da menor para a difusión das actividades  
 

 

 

A sinatura deste formulario supón: 1º O coñecemento e aceptación expresa das condicións da actividade. 2º O seu pagamento. 
3º A permanencia obrigatoria na mesma no tempo mínimo establecido de 6 meses. 

En cumprimento da vixente normativa en Protección de Datos, informámoslle que os datos facilitados neste formulario 
formarán parte dun ficheiro responsabilidade do Concello de Vedra, quen respectará a confidencialidade da información de 
carácter persoal e garantirá o exercicio dos seus dereitos. Finalidade: solicitude, inscrición e xestión da participación en 
actividades culturais; Lexitimación: Misión en Interés público, consentimento da persoa interesada; Persoas destinatarias: Están 
previstas cesións de datos a: Bancos/Caixas de aforro e Caixas rurais; Entidades aseguradoras; Entidades sanitarias, Outros 
Organismos da administración pública; Dereitos: Teñen dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros 
dereitos, indicados na información adicional, que poden exercer dirixíndose a correo@concellodevedra.com; Procedencia: A 
propia persoa interesada; Información adicional: www.concellodevedra.es/politica-privacidade. 

Vedra,        de                       de 2022. 

Sinatura:_______________________ 


