
Centro Sociocultural de __________________ 

ACTIVIDADE ____________________________________________
                                        

 Día e hora  ______________________________________________ 

Espazo reservado a cubrir pola 
 Administración 

Data de entrega 
 

Nª de inscrición 
 

FICHA PREINSCRICIÓN. Curso 2019/2020 
 

CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN: 

 A entrega desta solicitude confirma o interese en participar na actividade 

 O participante deberá asistir á actividade e estar puntual 

 Terán prioridade os usuarios empadroados neste Concello 

 O participante que padeza calquera doenza que se poda agravar coa práctica de 
exercicio debe consultalo co seu médico 

 Para os cursos de informática, hai que ter coñecementos básicos segundo a activi-
dade que se anote. 

 

A entrega desta solicitude supón o coñecemento e conformidade destas condicións 

NOME E APELIDOS  

ENDEREZO 

DNI DATA DE NACEMENTO 

TELÉFONOS DE CONTACTO                                                       / 

E-MAIL  

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE DE MENORES (NAI/PAI/TITOR/A): 

Nome e apelidos                                                                    / DNI 

En calidade de nai/pai/titor/a 

 
EMPADROADO NO CONCELLO 

 
SI                         NON 

  

Santiago de Compostela,           de                                     de             
 
 
 
As imaxes obtidas de obradoiros, actos e saídas dentro do programa de actividades da Concellería de Cen-
tros Socioculturais, Barrios e Obras do Concello de Santiago de Compostela, poderán publicarse para uso 
divulgativo, cultural ou educativo. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS Segundo a Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos personais 
e garantia dos dereitos dixitais informamos de que os datos anteriores serán incluídos no ficheiro da rede de 
centros socioculturais con fins informativos, así coma da posibilidade de exercitar os seus dereitos de acce-
so, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento poñéndoo en coñecemento deste departa-
mento.  
Se non quere recibir ningunha información unha vez rematada a actividade marque aquí cun x □ 
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Condicións de participación nos cursos. Normativa do centro 
 
Asistencia 
A asistencia ós cursos é obrigatoria: O participante ten o compromiso de participar no 
curso.  Se polo motivo que fose non pode asistir debe comunicalo ao centro ben ao 
monitor ou en portería. 
As faltas de asistencia aos cursos poden supoñer a perda da praza sen necesidade de 
ser avisados. 
 
Perda da praza 
O usuario dun curso pode perder a praza do mesmo sen necesidade de ser avisado nos 
seguintes casos: 

 Non efectuar o pago 

 Ausencia sen xustificar e sen avisar no curso de 3 sesións seguidas ou 5 alternas 
Faltas graves que atenten ao cumprimento das normas xerais do centro: falta de  
respecto aos dereitos das persoas, maltrato de palabra e/ou obra aos usuarios ou  
persoal ao servicio do centro, sustración de calquera clase de obxecto ou material do 
centro, e neglixencia na utilización do equipamento e material do centro 
 
Puntualidade 
O participante debe estar puntual na clase, pudendo o monitor impedirlle o acceso 
unha vez comezada a sesión  
 
Pagos  
As condicións do pagamento son aceptadas polo participante. 
O pago da actividade é obrigatorio  sendo a súa  omisión motivo de baixa inmediata da 
mesma. 
O pagamento deberá acreditarse  durante a primeira semana de inicio da actividade. 
De non efectuarse o pagamento a baixa se producirá sen mediación de chamada  
algunha ao interesado/a. 
E responsabilidade do usuario/a  a xustificación da falta de pagamento en tempo. 
Unha vez efectuado o pago da actividade, non se efectuará reembolso do mesmo, no 
caso de desistencia  por parte do usuario. 
 
Baixa da actividade 
O participante debe darse de baixa por escrito, firmando unha renuncia á praza.  
No caso de non facerse así poderáselle esixir o pago da actividade aínda que non  
asistira.  
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