
Youth Acting in Rural Europe
Programa ERASMUS+-Xuventude en Acción

Ref. Nº: 2015-ES02-KA105-005938-YE

Ficha de participación

A. Datos participante: 

         

 Nome e apelidos    

         

 Data de nacemento    

         

 Sexo   Home Muller  

         

NIF

 Enderezo    

         

 Localidade   C. P.  

         

 Teléfono    

         

 Correo electrónico    

        

B. Datos de contacto en caso de emerxencia: 

 
 

       

 Nome e apelidos    

         

 Parentesco/relación    

         

 Enderezo    

         

 Localidade   C. P.  

         

 Teléfono    

         

 Correo electrónicoe        

C. Información práctica adicional: 

Concello de Vimianzo – Departamento de Promoción Económica – Praza do Concello 6, 15129 Vimianzo (A Coruña)

Tel.:  981 716 001 • E-mail: desenvolvemento.local@vimianzo.gal •   www.  vimianzo.gal
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Alerxias/ restricións 
médicas 

 

 

 

         

 
Necesidades 
alimenticias específicas

 

 

 

         

 
Necesidade de apoio 
adicional/específico

 

 

 

         

        

Concello de Vimianzo – Departamento de Promoción Económica – Praza do Concello 6, 15129 Vimianzo (A Coruña)

Tel.:  981 716 001 • E-mail: desenvolvemento.local@vimianzo.gal •   www.  vimianzo.gal
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Acordo de participación

1. Polo  presente  acordo  de  participación  voluntaria  eu,

______________________________________________,  con  DNI  n.º  _______________,

declaro que todos os datos proporcionados anteriormente son correctos e comprométome

a participar activamente nas actividades propostas no intercambio xuvenil «Youth Acting in

Rural Europe» que se levará a cabo entre os días 28 de xuño e 5 de xullo de 2015 en Vimianzo,

así como nas demais actividades organizadas no marco deste proxecto polo Concello de

Vimianzo.

2.  Así  mesmo,  declaro non padecer  ningunha enfermidade que me impida participar  no

devandito proxecto.

3. Como persoa maior de idade, comprométome a respectar as normas de convivencia que

se pactaran nos «Acordos de grupos», e polo tanto serei responsable de calquera dano ou

problema causado nas instalacións municipais ou de aloxamento ou a outras persoas en

outras circunstancias (visitas, actividades no exterior etc) producido polo incumprimento de

ditas normas de convivencia, ou polo seu uso inadecuado.

4.  Polo  presente  acordo dou o  meu consentimento para a  realización de fotos e  vídeos

durante as actividades e para a difusión destas, co único obxectivo da realización de accións

educativas, divulgativas, de difusión e xustificación do proxecto.

5.  Como  asinante  presto  o  meu  consentimento  para  a  utilización  dos  meus  datos  no

proxecto europeo «Youth Acting in Rural Europe». Os datos subministrados nesta ficha están

protexidos pola Lei 15/1999 de protección de datos e unicamente serán empregados para o

proxecto «Youth Acting in Rural Europe». 

De conformidade co disposto en dita lei , os datos persoais serán incorporados a un ficheiro

responsabilidade do Concello de Vimianzo que ten por finalidade xestionar as actividades

realizadas.  As persoas inscritas  poden exercitar  os seus dereitos de acceso,  rectificación,

cancelación e oposición mediante escrito dirixido ao Servizo de Promoción Económica, no

enderezo Praza do Concello, 6, 15129 Vimianzo (A Coruña)

Vimianzo, ________ de _____________________ de 2015

Sinatura:


