PEGA UNHA
FOTO
AQUÍ

VIVE O VERÁN _XULLO 2021
ANEXO II

MAÑÁS DE VERÁN NOS CENTROS SOCIOCULTURAIS URBANOS
MAÑÁS DE XOGO NOS CENTROS SOCIOCULTURAIS DO RURAL
DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA CO ANEXO II
 Unha foto do neno/a

 Fotocopia do DNI do neno/a ou Fotocopia do libro de familia
 Fotocopia da tarxeta sanitaria da seguridade social ou aseguradora privada
 Xustificante de demandantes de emprego de ambos pais/titores
 Resgardo de pago da actividade

DATOS DE INTERESE A TER EN CONTA PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE
Nome do/a neno/a: .................................................................................................................
Nome do pai/nai/titor/titora que ostenta a custodia no momento de realizar a actividade:
..................................................................................................................................
Outros teléfonos de contacto en caso de non localizar ao pai/nai/titor/titora:
.................................................................................................................................................
Reconfirmar horario: entrada ................................

saída ..............................................

Autorizo a recoller ao neno a:
Don/a.......................................................................................DNI.......................................
Don/a.......................................................................................DNI.......................................
Don/a.......................................................................................DNI.......................................
Don/a.......................................................................................DNI.......................................

DATOS SOBRE A SAÚDE DO/A NENO/A:
Alerxias ou intolerancias a materiais, alimentos, etc. que se poidan usar nas actividades.
Especifique
cales:
..............................................................................................................................................................................
Considera que deberíamos coñecer algún outro dato a ter en conta sobre a saúde do/a neno/a a hora de
levar a cabo algunha das actividades?. Especifique cales:
.............................................................................................................................................................................
Ante calquera urxencia médica darase aviso ao 061 así como aos teléfonos de contacto facilitados.
Sinatura

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DO/A NENO/A NAS ACTIVIDADES
Don/a, ........................................................................................con DNI ..............................
como pai/nai/titor/a, autorizo a.................................................................................................,
a participar nas actividades da mañás de verán, proxecto de tempo libre infantil que terá lugar nos
centros socioculturais e así mesmo o/a autorizo a participar en todas as saídas que o programa inclúa,
do 1 ao 30 de xullo de 2021, de luns a venres, organizado pola Concellaría de Centros Cívicos.
Sinatura

PERMISO PARA O USO E DIFUSIÓN DA IMAXE DO/A NENO/A
Don/a, ........................................................................................con DNI ................................ como
pai/nai/titor/a, autorizo a..................................................................................................
que a imaxe persoal do/a neno/a poida ser difundida publicamente con fins informativos e
pedagóxicos, así como os seus traballos escritos, debuxos e outros audiovisuais, realizado no
desenvolvemento das actividades.
Sinatura

Os datos aquí consignados utilizaranse unicamente para o correcto desenvolvemento das actividades,
serán cedidos á empresa encargada de realizalas, e non se conservarán para ningún outro fin.

□

Declaro que son consciente dos riscos que implica a participación na actividade no contexto da crise

sanitaria provocada pola COVID-19, que asumo baixo a miña propia responsabilidade. Declaro que cumpro
cos requisitos de admisión e condicións de participación, non sendo grupo de risco. Coñezo e acepto os
compromisos de medidas persoais de hixiene e prevención obrigatorias.
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
Se non quere recibir ningunha información unha vez rematada a actividade marque aquí cun x □

