
 CAMPAMENTO SEMANA SANTA 2018 (26 e 27 marzo):

DATOS PERSOAIS:
Nome e Apelidos Data nacemento

( Día - Mes - Ano )

DATOS DA NAI / PAI / TITOR/A:
Nome e Apelidos D.N.I.

Telf.1 Telf.2 Telf. 3

Enderezo (rúa, avenida, praza) nº Piso

Localidade Provincia

Email

DATOS DA/S PERSOA/S QUE O/A VEÑEN RECOLLER

D.N.I.

Nome e Apelidos D.N.I.

FICHA MÉDICA:

Si Non

Si Non

Si Non

Observacións

DATOS DE ENTRADA E SAÍDA Utilización do servizo de recepción estendido a partires das 8:00 H

DATOS DO SERVIZO DE COMIDA (Marque a casa que proceda)

Si Non

Nota: O horario de comida será de 14:00 a 15:00 horas.

Eu  _______________________________________________________________  con  D.N.I.  _______________________  autorizo  a

_______________________________________ con D.N.I.__________________________ a asistir á actividade solicitada e permanecer

baixo  o  coidado  e  supervisión  dos  monitores,  e  manifesto  que  o  participante  non  padece  enfermidade  física,  psíquica  ou  infecto-

contaxiosa que lle impida a convivencia ou que poida supoñer un risco para a práctica da actividade ou dos participantes.

Ademais, dou a a miña autorización para:

1.- A realización de fotografías e vídeos do/a inscrito/a e autorizo a súa publicación na web e redes sociais de VigoZoo.

2.- Realizar actividades fóra das instalacións de Vigozoo ( nos arredores).

Nome e Apelidos

É o seu fillo/a alérxico/a a algún medicamento?

É o seu fillo/a alérxico/a a algún alimento?

Debe tomar na súa estancia en
Vigozoo algún medicamento?

Cal?

Cal?

Cal?

O/a participante traerá comida de casa e comerá no Zoo?

O/a participante reserva Menú na Cafetería de VigoZoo (5 euros/día)
So se admitirán reservas ao través deste formulario de inscricion.

No cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, informámoslle que, logo de cubrir o presente formulario, os  seus datos quedarán incorporados no ficheiro "Actividades de Vigozoo" sendo
o responsable do mesmo Vigozoo dependente da Concellería de Medio Ambiente do Concello de Vigo, e  que ten como finalidade: "Creación dunha base de datos co fin de resolver sobre as solicitudes de praza
admitidas e denegadas e a posterior organización de cursos, campamentos,  eventos e outras actividades de educación ambiental e tempo libre, así como a xestión administrativa dos mesmos e envío de información".
Por outro lado, vostede consinte expresamente que o Concello de  Vigo e Vigozoo lle poida enviar información doutras actividades e eventos propios. Así mesmo se informa que se poderán recoller datos sanitarios co
obxecto de previr situación de risco  excepcionais derivadas de circunstancias persoais que condicionen dalgún modo o desenvolvemento da actividade.  A negativa a subministrar os datos solicitados implica a non
inclusión para realizar as actividades solicitadas. A persoa interesada poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición dirixíndose ao Concello de Vigo, sito  na Praza do Rei nº 1, 36202 -
VIGO, a través dun escrito asinado ao efecto e achegando fotocopia do seu DNI ou chamando o telefono 986 26 77 83.

Si Non

AUTORIZACIÓNS.

Si Non

Si Non

Hora de ENTREGA ( de 8:00 a 10:00) Hora de SAÍDA ( de 14:00 a 15:00)

CLUB  VACACIÓNS  VIGOZOO
FICHA DE INSCRICIÓN

Sinatura nai / pai / titor:
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