
 
 
 
 
 
 

VIVE O VERÁN _XULLO 2021 
ANEXO I 
 
 

MAÑÁS DE VERÁN NOS CENTROS SOCIOCULTURAIS URBANOS 

MAÑÁS DE XOGO NOS CENTROS SOCIOCULTURAIS DO RURAL 

 
FICHA DE PREINSCRICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS PERSOAIS DO/A PARTICIPANTE 

Nome e apelidos DNI (opcional) 

Data de nacemento Idade 

Enderezo 

Correo electrónico (opcional) 

Anótase algún irmán?   □ si   □ non     Quen? 
Necesita algún tipo de atención especial? □ si □ non 
De que tipo? 
 
 
 
 

DATOS DO PAI/TITOR 

Nome e apelidos                                                                         DNI    

Enderezo  

Teléfono móbil                                           Teléfono fixo 

Teléfono  traballo                                       Correo electrónico (opcional) 

DATOS DA NAI/TITORA 

Nome e apelidos                                                                         DNI    

Enderezo  

Teléfono móbil                                            Teléfono fixo 

Teléfono  traballo                                        Correo electrónico (opcional) 

CUSTODIA 

Marque se ten unha situación especial de garda e custodia   □ si □ non   

EMPADROAMENTO 
 
Comprobaranse datos de empadroamento no Concello de Santiago de pai/nai, titor/titora do/da 
neno/a inscrito 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* no caso dos centros do rural pode elixir unha segunda opción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
NO CASO DE NON USAR ESTE HORARIO DEBESE AVISAR CON ANTELACIÓN 

 
Pode descargar o presente impreso en www.santiagodecompostela.gal 
Soamente se entregará un impreso por participante. A organización reserva para sí o dereito de 
adxudicación de praza en caso de recibir máis dun impreso dun/unha neno/a. 
 
 

 
Consone a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informamos que os datos achegados neste formulario se rexistrarán nun ficheiro automatizado cuxo 
responsable é o Concello de Santiago e cuxas finalidades serán as seguintes: xestión de datos de identificación e contacto de persoas que se relacionan co Concello enviando ou recibindo 
información. Vostede poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos contidos no ficheiro perante o Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela 
(Rúa do Presidente Salvador Allende 4, 15705, Santiago de Compostela). 

De acordo coa Lei 34/2002, de servizos da sociedade da información e o comercio electrónico, solicitamos o seu consentimento para realizar comunicacións electrónicas relativas ás actividades e 
programas que o Concello leva a cabo e que poidan ser do seu interese. Vostede pode personalizar neste formulario as súas preferencias de notificación. 

 
As imaxes do desenvolvemento destas actividades poderanse empregar para ilustrar noticias e informacións referidas exclusivamente a elas. En aplicación da Lei autonómica que regula a protección da 
infancia e da familia e da Lei de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que o envío deste formulario e a posterior participación nas actividades ás que se refire supón a autorización 
expresa ao Concello de Santiago para publicar imaxes en que poidan aparecer as persoas participantes. 

 
En aplicación das medidas de prevención da covid-19 existe un protocolo que se aplicará no desenvolvemento das actividades nos centros socioculturais e que pode descargarse na web 
www.santiagodecompostela.gal 

CENTROS SOCIOCULTURAIS  NOS QUE SE REALIZARÁ A ACTIVIDADE. ELIXA NO QUE 
DESEXA INSCRIBIR O/A NENO/A 

HORARIOS DA ACTIVIDADE: DE 10.00-14.00H  

PAGAMENTO: FARASE A TRAVÉS DUNHA FOLLA DE PAGAMENTO DISPOÑIBLE NOS 
CENTROS SOCIOCULTURAIS DE REFERENCIA. INDIQUE SE PERTENCE A ALGÚN 
COLECTIVO CON DESCONTOS ESPECIAIS. 

□ Pai/nai/titores desempregados 100% 
 
□ Familia numerosa / monoparental 50%  
 
□ Pai/nai/titores pensionistas 50% 
 
□ 2º fillo-20% 

Horario ampliado CSC URBANOS: a partir de 8.00 h ata 15.00 h 

Horario ampliado CSC RURAIS: a partir de 9:30 h ata 14:30 h 

 Anote horario de entrada:        Anote horario de saída: 
 
 
 

□ CSC A GRACIA  
□ Mes completo                                             
□ 1ª Quincena 
□ 2ª Quincena  

 

□ CSC MARROZOS 
□ Mes completo                                             
□ 1ª Quincena 
□ 2ª Quincena  

 

□ CC VITE  
□ Mes completo                                             
□ 1ª Quincena                                                              
□ 2ª Quincena                                                                
 

□ CC FONTIÑAS     
□ Mes completo          
□ 1ª Quincena                                                              
□ 2ª Quincena                                                                
 

□ CC SANTA MARTA  
□ Mes completo                                             
□ 1ª Quincena                                                              
□ 2ª Quincena                                                                
 

□ CSC FIGUEIRAS  
□ Mes completo                                  
□ 1ª Quincena 
□ 2ª Quincena  

□ CSC NEMENZO  
□ Mes completo                                             
□ 1ª Quincena 
□ 2ª Quincena  

 

□ CSC VILLESTRO 
□ Mes completo              
□ 1ª Quincena 
□ 2ª Quincena  

 

□ CSC LAVACOLLA  
□ Mes completo                                             
□ 1ª Quincena 
□ 2ª Quincena  
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