FICHA DE INSCRICIÓN
CAMPAMENTO URBANO 2017

FOTO

Nº INSCRICIÓN: __________
DATOS do/a RAPAZ/A:
Nome e apelidos: _____________________________________________________________________
Idade: ______________ Data de nacemento: ________ / _____________________ / _____________
Enderezo: ____________________________________________________ C.P.: _________________
Localidade: _____________________________ Curso finalizado: __________ Colexio: _____________
Nome nai/titora:___________________________Teléfono:_____________________________________
Nome do pai/titor: ________________________ Teléfono:_____________________________________
Persoa/s e DNI, encargada/s de recoller ao neno/a:___________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ou pode marchar só a casa
Correo electrónico___________________________________@_________________________________
Como te enteraches do Campamento Urbano?

Colexio

Cartel

Web

radio/prensa

FICHA MÉDICA:
En caso de urxencia, avisar a: Usar os mesmos datos que na inscrición
Nome: _________________ Enderezo: _________________________ Teléfonos _________________
Información médica relevante:
Ten o neno algunha alerxia (alimentos, medicamentos) a ter en conta?:
gluten

leite

ovo OUTROS: ________________________ Sabe nadar? Si

Maréase con facilidade? Si

Non

Non

RESGARDO (A ENCHER POLA ASOCIACIÓN CENTRO XUVENIL ABEIRO)
Nome e apelidos (participante):___________________________________________________________
Documentación entregada:
Dúas fotos tamaño carné do/a rapaz/a
Fotocopia tarxeta sanitaria do/a rapaz/a
Fotocopia do D.N.I. Do/a pai/nai/responsable
(Selo da Asociación ao entregar tódolos documentos)

AUTORIZACION MATERNA/PATERNA/TITORIAL:
Dna./D.____________________________________________ , con D.N.I.: _______________________
autorizo ao meu fillo/filla/titorando/titoranda _________________________________________________
a asistir ao 14º Campamento Urbano que organiza a Asociación Centro Xuvenil Abeiro, e que se
celebrará en A Coruña entre os días 31 de xullo e 11 de agosto de 2017, en horario de 10:00 a 13:00
(agás os días de saída). Fago extensiva esta autorización ás decisións médico-quirúrxicas que, no caso
de urxencia, fose preciso adoptar baixo a dirección facultativa pertinente se resultase imposible a miña
localización.
Tamén autorizo para a toma de imaxe e/ou gravación de video do/a menor arriba indicado e a súa
posterior difusión e publicación en memorias de proxectos, edición de revistas, documentos de
sensibilización, páxinas web ou redes sociais establecidas ao efecto coa finalidade de divulgar as
distintas actividades e servizos postos en marcha pola asociación e as entidades as que pertence. Para
que conste, lído o redactado anteriormente e dando o meu total consentimento firmo a presente a data de
hoxe.
Dacordo co establecido na Lai Orgánica 15/ 1999 informámoslle que os datos persoais pasarán a formar
parte dun ficheiro, cuyo responsable é a Asociación Centro Xuvenil Abeiro, con domicilio social, Rúa Don
Bosco 1, 15003, A Coruña. A finalidade deste ficheiro é promocionar os servizos, actividades e eventos
que desenvolve a entidade. Tamén informámoslle que seus datos poderán ser cedidos a entidades
colaboradoras e entidades de financiación coa finalidade de difundir os Proxectos, dotas de transparencia
ás distintas actividades e servizos desenvoltos, así como xustificar subvencións solicitadas. Se o desexa
poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao
enderezo sinalado, axuntando unha fotocopia do DNI.
A Coruña, a __________ de ___________________ de 2017
Sinatura da nai/pai/responsable:

Calquera particular pertencente ou non á Asociación e calquera Entidade ou Organismo Público ou
Privado pode realizar doazóns económicas á Asociación Centro Xuvenil Abeiro, para axudar na marcha
diaria e na realización de actividades ou Proxectos concretos, como é o caso de Campamento Urbano.
A aportación económica poderá realizarse ben a través de transferencia ou ingreso da cantidade no
seguinte número de conta de La Caixa: 2100 - 2109 – 4102 – 0025 - 2734.

