
SOLICITUDE ACTIVIDADES PARA NENOS E NENAS NO 
CENTRO CÍVICO A PONTE

DATOS PERSOAIS 

Apelidos                                                                                Nome

Enderezo

Municipio                                                                          CP

Teléfono

Data de nacemento

Colexio                                                                                        Curso

AUTORIZACIÓN FAMILIAR

Eu_______________________________________________________con DNI_______________________

Autorizo a ______________________________________________________________________________

a participar nas actividades de:

 ACTIVIDADES SEMANAIS  (para nenos e nenas de entre os anos: 2008-14)                                            

             de luns a venres de 17:30 a 20:00 horas                                                                                                       

 ACTIVIDADES DOS SÁBADOS (nenos e nenas de Infantil e  Primaria)                                            
             sábados de 10:30 a 13:00 horas

organizadas polo Centro Cívico A Ponte, rúa Eulogio Gómez Franqueira nº 43, dependente da Concellería de 

Asuntos Sociais do Concello de Ourense.

No caso de non poder recollelo ao finalizar a actividade:

         Autorizo a________________________________________________________________a recollelo/a

         Dou a miña autorización para que volte so ou soa a casa

Asinado nai/pai/titor

Ourense,                   de                de 2017    



REQUISITOS

 O prazo para a solicitude de actividades nos Centros Cívicos comenza o 2 de novembro de 2017.

 As solicitudes estarán dispoñibles na Sede electrónica municipal [sede.ourense.gob.es], nos Centros Cívicos, 

na Oficina de Atención Cidadá e entregaranse no Rexistro Xeral do Concello.

 É condición imprescindible estar empadroado no Concello de Ourense.

 A admisión farase por rigoroso orde de entrada da solicitude.

 As actividades que non alcancen o número  mínimo de inscricións poderán ser suspendidas.

 No caso  de  non  conquerir  praza  quedará  nunha  lista  de  espera  e  poderá  ser  chamado  para 

incorporarse á actividade máis adiante.

 É convinte que os pais, as nais ou titores advirtan ás monitoras ou monitores da actividade de 

calquer problema de saúde dos nenos e nenas que poda ser relevante.

           Lin e acepto os requisitos

                    Asinado

      Autorizo a que a Concellería de Asuntos Sociais consulte ao Departamento de Estatística os 

datos de padrón de cada solicitante, de non ser o caso deberán achegar coa solicitude un volante de 

empadroamento.              

Solicitamos, en cumprimento do artigo 6,1 da Lei Orgánica, do 13 de Decembro, de Protección 

de  Datos  de  Carácter  Persoal,  o  seu  CONSENTIMENTO  EXPRESO para  que  os  medios  de 

comunicación e os organizadores poidan captar imaxes nas que apareza  seu fillo ou  súa filla e 

publicadas en:  prensa,  programación de actividades,  calendarios,  carteis,  dípticos,  posters, 

memorias,...  Autorizo a posible difusión das imaxes dos menores ao meu cargo, nos termos 

arriba expostos, e manifiesto quedar informado do caracter voluntario do meu consentemento. 

si  ,   non 


