
FICHA DE INSCRICIÓN
Data de inscrición:........................... Nº (ORDE INSCRICIÓN): ....................

OBRADOIROS EMPRENDEMENTO
Aula de Informática do Milladoiro

 EMPRENDEMENTO E BUSCA DE EMPREGO NA REDE. APLICACIÓNS E REDES SOCIAIS
DE UTILIDADE. CURRICULUM VITAE. VIDEOCURRICULUM,...  
Do 9 ao 12 de xullo de 10h a 13h.

 COMMUNITY MANAGER PARA EMPRENDER. XESTIÓN DO TEMPO. MARKETING DIXITAL
E MARCA PERSOAL,... 
Do 16 ao 19 de xullo de 10h a 13h.

APELIDOS: .........................................................................................................................................

NOME: ................................................................

DATA NACEMENTO:.................................................. IDADE: ........................

DNI: ..........................................................................TLF.:..................................................................

CORREO ELECTRÓNICO:.................................................................................................................

ENDEREZO:........................................................................................................................................

  Adxunto copia DNI.

Prazas  limitadas,  por  orde  de  inscrición  entre  o  21  de  xuño  e  o  3  de  xullo. Dirixido,
preferentemente,  a  mozos/as  empadroados/as  de  entre  15  e  30  anos.  En  caso  de  non
completarse as prazas poderán inscribirse persoas empadroadas no Concello de Ames de máis
de 30 anos e persoas non empadroadas entre 15 e 30 anos, por esta orde de prioridade.
Esta ficha de inscrición debe achegarse cuberta e asinada á OMIX de Ames ou enviala ao correo
electrónico omix@concellodeames.gal. Máis información no correo electrónico ou no teléfono 616
083 229.

Ames, ………. de……….....………… de 2019
Asdo. O/A ALUMNO/A

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE AMES

mailto:omix@concellodeames.gal


AUTORIZACIÓNS

Eu______________________________________________________________________________________________
DNI___________________________________________________,autorizo ao Concello de Ames a captación de
fotografías e a gravación de imaxe desta actividade. Acepto as bases e requisitos da mesma, polo que
asino a miña conformidade e formalizo a presente inscrición. A recollida de datos axústase ás esixencias
contidas na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de datos de carácter persoal. 

Asdo.:____________________________________

Autorización paterna en caso de participantes menores de idade (de 15 e 17 anos):

D./Dª ___________________________________________________________________________________________
DNI: ______________________________________________ como pai, nai ou titor/a do/a solicitante autorizo
ao mesmo/a a participar en dita actividade organizada pola OMIX. 

Así mesmo   AUTORIZO        NON AUTORIZO           ao Concello de Ames para que permita  a
captación de fotografías, a gravación de imaxes e o rexistro de sons daqueles eventos organizados polo
Concello nos que apareza o/a antedito/a participante, ben a título individual ou formando parte dun grupo.

Asdo.:__________________________________
(pai, nai ou titor/a do/a menor de 18 anos)

Ames, __________de ____________________2019

As imaxes e os sons destinaranse á súa difusión a través de calquera medio de comunicación audiovisual ou impreso así como ao
arquivo para a súa utilización en campañas de promoción ou calquer tipo de documento que se publique a instancias do Concello de
Ames, mantendo sempre a observancia dos dereitos da infancia e sen desvirtuar en ningún caso o seu signficado nin tampouco o
contexto no que foron captadas.
Conforme ao disposto na Lei Orgáncia 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán
tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros de Concello de Ames. En calquera momento,
poderá exercer os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito no rexistro xeral do Concello.

Ames, ………. de……….....………… de 2019
Asdo. O/A ALUMNO/A

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE AMES


