Concello de
Vimianzo

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN
ESCOLAS DEPORTIVAS E CULTURAIS.
Temporada 2011 ‐ 2012
Nº Recibo:

DATOS DO ALUMNO
Nome e apelidos:

Data Nto:

Nome:
Dirección:

Tlf 1:

Tlf 2:

Domicilio:

DATOS DO PAI, NAI OU TITOR/A LEGAL
DNI:

Nome e apelidos:

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
Ximnasia
Actividademantemento
física para a 3ª idade

Teatro

Baile galego

Aerobic

Música activa

Bailes de salón

Fútbol e fútbol sala

Linguaxe musical e piano

Vimitardes

Patinaxe

Linguaxe musical e violín

Gravado

Taekwondo

Coro infantil‐xuvenil

Debuxo

Pequemotricidade

Percusión

Pintura

Tiro con arco

Pandeireta

Panillo

Baloncesto

Gaita

OBSERVACIÓNS:
1.O asinante declara ser certos os datos aportados. No caso de detectarse falsidade o/a alumno será dado de baixa nas
actividades nas que se inscriba.
2.De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei Orgánica 15/99, informámolo de que os datos declarados pasarán a
formar parte dos arquivos da Concellería de Benestar Social, Promoción da Igualdade, Cultura, Deporte, Xuventude e
Ensino, e de que o responsable do seu tratamento será o Concello de Vimianzo. Os ditos datos serán usados para
xestionar as actividades deportivas e culturais organizadas polo Concello. O Concello de Vimianzo poderá publicar
listaxes dos solicitantes coa finalidade de darlle publicidade ás listaxes de admitidos nas actividades. As persoas inscritas
poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, ó abeiro da lexislación vixente, perante o
Sr. Alcalde do Concello de Vimianzo.
3.A persoa inscrita, ou no seu caso o titor/a, da a súa conformidade para o uso de fotos coa fin de incorporalas ó
expediente das escolas culturais e deportivas, e a elaboración dunha memoria final, ou mesmamente aparecer na
paxina web, revistas e en carteis anunciadores das actividades propias das escolas culturais e deportivas. Calquera uso
distinto do especificado está prohibido.
4.O Concello de Vimianzo resérvase o dereito de efectuar as modificacións de instalacións, profesorado e horarios que
considere oportunas.
5.O alumno/a, e no seu caso o titor/a fai constar que non padece ningunha enfermidade que o incapacite para a
práctica da actividade deportiva, tendo feito o oportuno recoñecemento médico.

SINATURA DO SOLICITANTE (maior de idade)

OBSERVACIÓNS
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