ANEXO I
CAMPAMENTO URBANO DE VERÁN DE CEDEIRA
FICHA DE INSCRIPCIÓN
VERÁN 2022

DATOS DO/A MENOR
DNI:
Nome e apelidos
Data de nacemento

DATOS DO PAI/NAI OU TITOR/TITORA
DNI
Nome e apelidos
Teléfonos de contacto
Enderezo electrónico
Enderezo a efectos de notificación

OUTROS DATOS
Ten necesidades educativas especiais
En caso afirmativo, indica a atención específica que require o/a menor

Ten algunha intolerancia alimentaria ou alerxia
En caso afirmativo indicar cales

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que
as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar
unha copia dos documentos
o

Datos do padrón da persoa solicitante (menor)

o

Opóñome á consulta

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA COA SOLICITUDE
o

Fotocopia do DNI do/a menor

o

Fotocopia da tarxeta sanitaria do/a menor

o

Fotocopia do DNI do pai/nai ou titor/titora legal que asine a solicitude

o

Fotocopia do libro de familia

o

Fotocopia da Declaración da Renda dos membros da unidade familiar

o

No caso de ter certificado de discapacidade, copia do mesmo

o

No caso de separación/divorcio entre os proxenitores, copia da mesma para acreditar o réxime
de custodia

o

Vida laboral dos pais/nais ou titores/titoras legais, certificado de realización do curso de
formación emitido pola entidade pública impartidora ou declaración responsable

o

Certificado ou informe do empregador acreditativo de que polo menos un dos proxenitores
está traballando en Cedeira ou declaración responsable

o

Declaración responsable acreditativa na que se indique o horario laboral de ambos
proxenitores

Como representante legar do/a menor arriba indicado/a
SOLICITO a súa inscrición no Campamento Urbano de Verán de Cedeira.

Cedeira,

de

de 2022

De conformidade co establecido na LEI ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DECEMBRO, DE
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL (LOPD), infórmase ao interesado/a que os
datos facilitados neste formulario incorporaranse á base de datos do que é titular o Concello de Cedeira,
con enderezo en Rúa Real, 15. CP 15.350. Vostede poderá exercer, en calquera momento, os seus dereitos
de acceso, rectificación, cancelación e oposición, previstos pola lei. Ao asinar este formulario vostede
autoriza expresamente a utilización dos seus datos persoais en tódalas actividades relacionadas co
Campamento Urbano de verán.
Os datos dos participantes poderán aparecer no listados municipais nos taboleiros de anuncios e na web
municipal.

