
PROGRAMA TROULEANDO
VELADA DE TERROR: “O REGO DAS ÁNIMAS”

Para este mes de outubro, dentro do programa TROULEANDO, propoñemos unha velada nocturna onde os/as participantes deberán percorrer  o
paseo do río para descubrir en grupo un terrorífico asasinato. Haberá unha serie de probas, pistas e personaxes misteriosos a  través de camiños
escuros, que os equipos deben ir superando para gozar dunha noite diferente, como a véspera de defuntos. O equipo que antes resolva o misterio
contará cun premio, pero recordade... o percorrido estará cheo de sorpresas, só aptas para mozos/as decididos/as en busca de emocións fortes.
Imprescindible o sentido do humor e as ganas de divertirse! 

Unha proba de aventura e medo no entorno do paseo fluvial de Bertamiráns que se desenvolverá o venres 30 de outubro entre as 20.30h e as
23.00h da noite aprox.

A actividade desenvolverase en cumprimento das medidas COVID-19, tendo lugar ao aire libre, e grupos de máximo 5 participantes, maiores de 12
anos que irán saíndo en quendas, espazadas entre sí. A roupa ou disfrace e o calzado deber ser cómodos e abrigados, ademáis os/as participantes
deberán traer máscara (máis unha de recambio) e lanterna. Haberá un máximo limitado de equipos, ata completar as 30 prazas ofertadas.

A inscrición pode ser individual ou por grupos ata un máximo de 5 membros, e será por orde de chegada ao correo, entre o 20 e o 26 de outubro. Os
menores de idade deben acompañar á ficha de inscrición, a autorización paterna para participar. Será preciso contar cun mínimo de 15 mozos/as
para desenvolvela actividade, en caso contrario, o Concello de Ames, poderá anular a actividade.

Calquera dúbida contacta coa OMIX no correo electrónico omix@concellodeames.gal     

mailto:omix@concellodeames.gal


FICHA DE INSCRICIÓN

Velada nocturna “O rego das ánimas”
Venres 30 de outubro 

Nº NOME E APELIDOS IDADE TELF CORREO E

1

2

3

4

5
máximo

AUTORIZO / AUTORIZAMOS  _____  NON AUTORIZO / AUTORIZAMOS  _____ ao   Concello de Ames a captación de fotografías, a gravación de imaxes e o rexistro de sons deste evento no que apareza
os/as anteditos participantes/equipo, ben a título individual ou formando parte do grupo. Poderán destinarse 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 calquera 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 significado nin tampouco o contexto no que foron captadas.

Sinatura/s: 
                         

Información relativa ao tratamento dos seus datos persoais:
O responsable do tratamento  dos datos achegados pola persoa solicitante é o Concello de Ames. Os datos serán tratados coa finalidade  específica da Oficina Municipal de Información Xuvenil,  de
conformidade coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal, pola Lei orgánica 3/2018, de 5 de
decembro, de protección de  datos persoais e garantía dos dereitos dixitais e demais disposicións de aplicación.
Conforme ao artigo 6 do Regulamento 2016/679, a lexitimación do tratamento está baseada nunha obriga legal, no interese público e no consentimento das persoas interesadas nestas actividades. 
O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais ou os que legalmente sexan de obrigado cumprimento. 
Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión á empresa que presta o servizo “TROULEANDO. Velada nocturna: o rego das ánimas”; se fose necesaria algunha outra cesión a terceiros, será
previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Ames poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a
opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano responsable do tratamento dos datos
(Concello de Ames). Tamén poderán exercitar os seus dereitos ante o Delegado de Protección de Datos do Concello no enderezo electrónico dpd@concellodeames.gal

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE AMES
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