
INSCRICIÓN FINDE EN LEITARIEGOS

DATOS DO/A PARTICIPANTE:

Nome e apelidos: ____________________________________________________________________

Data de nacemento: ______________________ DNI _______________________________________

Tfno _________________________ Correo el _____________________________________________

Enderezo postal _____________________________________________________________________

EN CASO DE MENORES: 

Nome e apelidos pai/nai/titor-a _________________________________________________________

DNI ___________________ Correo electrónico ____________________________________________

Tlfno _______________________Enderezo postal _________________________________________

PARADA DE BUS          ______MILLADOIRO              ______BERTAMIRÁNS

Nº PÉ ________   ESTATURA __________ PESO _______

DECLARO:

Estou empadroado/a. (Comprobarase de oficio).

Non estou empadroado/a,  pero sí matriculado/a nun centro  educativo de Ames  e/ou meus pais
traballan neste termo municipal. (Axunto documentación acreditativa da empresa ou centro educativo).

Teño as condicións físicas e de saúde que me permiten participar na saída

Sei esquiar ben          Teño pouca experiencia              É a primeira vez que vou esquiar

Así mesmo declaro que non asistirei á saída en caso de ser diagnosticado positivo COVID-19, nin no caso
de presentar  sintomatoloxía  ou  tido  contacto  estreito  con  algunha persoa  afectada  nos  días  previos  á
participación.

PRESENTO XUNTO CON ESTA FICHA DE INSCRICIÓN:

Copia DNI participante. 
Copia DNI pai/nai/titor-a (só en caso de menores).
Copia da tarxeta sanitaria.
Certificado médico (só no caso de que o/a participante teña doenza que deba ser tida en conta).
Solicitude de exención do 100% das taxas (casos de emerxencia social informados polos Servizos

Sociais municipais).

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE AMES



DATOS MÉDICOS E DE INTERESE

TIPO DESCRICIÓN DOSE/HORA MEDICACIÓN PRESCRITA

ALERXIAS E/OU
INTOLERANCIAS

OUTRAS

AUTORIZACIÓNS

     AUTORIZO         NON AUTORIZO ao Concello de Ames ao uso de imaxes e/ou gravacións, individuais ou en grupo
nas que apareza a miña imaxe (no caso de menores dará consentimento o pai/nai/titor-a) realizadas nas distintas
actividades en que participe. 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 documento que se
publique a instancias do Concello de Ames.

SÓ EN CASO DE MENORES

AUTORIZO       NON AUTORIZO ao monitorado da saída á administración do/s medicamento/s prescritos ao meu
fillo/a na/s dose/s e no horario especificado, eximindo de toda responsabilidade ao Concello e ao monitorado.

 AUTORIZO     NON AUTORIZO  ao  monitorado  da  saída para  que en  caso  dunha emerxencia  ou  porque  as
circunstancias o fagan aconsellable, poidan trasladar ao antedito/a participante ao centro de saúde, domicilio, etc.

AUTORIZO baixo a miña responsabilidade, a recoller ao meu fillo/a o día de chegada, ás seguintes persoas maiores de
idade:

D/Dna.:_______________________________________________________________,DNI:_______________________

D/Dna.:_______________________________________________________________,DNI:_______________________

Asdo.: ___________________________

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 do concello,  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 “FINDE EN LEITARIEGOS”; 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, limita -
ción 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

mailto:dpd@concellodeames.gal

