
 

 

SOLICITUDE ACTIVIDADES NOVEMBRO E DECEMBRO 2017 

CENTROS CÍVICOS 

 

DATOS PERSOAIS 

 
Apelidos                                                                                      Nome 

Enderezo 

Municipio                                                                          CP 

Data de nacemento                                                  DNI/NIE                               

Teléfono fixo                                                                Teléfono móbil 

 

 

SOLICITO participar nas actividades do Centro Cívico que sinalo (marcar dúas actividades 

por orde de preferencia)  

 

 

 

 

 

 

CENTRO ACTIVIDADE HORARIO Sinale os 

cursos   

Colón Baile (Grupo I) Sábados de 16:45 a 18:45 horas  

Colón Baile (Grupo II) Sábados de 19:00 a 21:00 horas  

Colón Reciclaxe Mércores de 19:30 a 21:00 horas  

A Cuña Elaboración Xabrón Artesanal Mércores de 19:00 a 20:30 horas  

A Cuña Reciclaxe Venres de 19:30 a 21:00 horas  

A Ponte Baile  Martes de 19:00 a 21:00 horas  

A Ponte Elaboración Xabrón Artesanal Sábados de 19:00 a 20:30 horas  

A Ponte Reciclaxe Luns de 19:30 a 21:00 horas  

As Termas Baile Mércores de 18:30 a 20:00 horas  

As Termas Elaboración Xabrón Artesanal Venres de 19:00 a 20:00 horas  

Seixalbo Baile  Xoves de 18:30 a 20:00 horas  

Seixalbo Elaboración Xabrón Artesanal Martes de 19:00 a 20:00 horas  



 

 

 

Requisitos 

 

• O prazo de entrega empeza o 7 de novembro de 2017   

• As solicitudes estarán dispoñibles na páxina sede.ourense.gob.es,nos Centros 

Cívicos e na Oficina de Atención Cidadá e entregaranse no  Rexistro Xeral do 

Concello. 

• As solicitudes deberán ir acompañadas do volante de empadroamento ou fotocopia 

do DNI. 

• É condición imprescindible estar empadroado no Concello de Ourense e ter 18 ou 

máis anos de idade excepto nos cursos que, de maneira explícita, requiran outras 

idades. 

• Marcaranse un máximo de dúas actividades por orde de preferencia. 

• O criterio de selección será: primeiro orde de entrada, segundo orde de preferencia de 

acitividade. 

• As actividades que non alcancen un 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. 

 

 

 

          Lin e acepto os requisitos 

 

             

        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.                                        

 

Asinado: 

 

 

 

Ourense,           de                                     de  2017             


