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FICHA DE PREINSCRICIÓN
ASTRONOMÍA - OBSERVACIÓN DE PERSEIDAS

12 DE AGOSTO DE 2018

Código familia
(A cubrir pola organización)

PARTICIPANTES:

Nome e apelidos do participante 1 Teléfono de contacto  DNI 

Nome e apelidos do participante 2 e idade no caso de ser menor idade  DNI

Nome e apelidos do participante 3 e idade no caso de ser menor idade  DNI

Nome e apelidos do participante 5 e idade no caso de ser menor idade  DNI

Nome e apelidos do participante 5 e idade no caso de ser menor idade  DNI

 

TRÁMITE E PAGO:

O custe da actividade é de 6,00 € por participante, e pódese pagar directamente no despacho de billetes de
VigoZoo en horario de 10:30 a 20:00 horas de luns a domingo, ou mediante ingreso na conta bancaria nº
ES33 2080 5000 6731 1019 4172 de Abanca.

O pago desta actividade pódese realizar ata o xoves 9 de agosto.

Esta  ficha de inscrición debidamente cuberta e o  resgardo de pago debe de ser remitido á seguinte
dirección de correo electrónico: taquilla.vigozoo@vigo.org

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

-É necesario traer unha esterilla tipo camping.
-Recoméndase traer roupa de abrigo.
-A programación deste actividade pódese ver modificada debido ás condicións meteorolóxicas.

No cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal 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 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 leva consigo 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 Plaza de 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.

mailto:taquilla.vigozoo@vigo.org

