CLUB DE VACACIÓNS DE VIGOZOO
FICHA DE INSCRIPCIÓN
CAMPAMENTO SEMANA SANTA 2019

DATOS PERSOAIS:
Data nacemento

Nome e Apelidos:

( Día - Mes - Ano )

DATOS DA NAI / PAI / TITOR/RA:
Nome e Apelidos
Telf.1

D.N.I.
Telf.2

Telf. 3

Enderezo (rúa,avenida, praza)

nº

Localidade

Piso

Provincia

Email

DATOS DAS PERSOAS QUE VEÑEN A RECOLLELO/A:
Nome e Apelidos

D.N.I.

Nome e Apelidos

D.N.I.

FICHA MÉDICA:
¿Alérxico/a a algún medicamento?

Si

Non

¿Cal?

¿Alérxico/a a algún alimento?

Si

Non

¿Cal?

¿Debe tomar durante a suúa estadía en

Si

Non

¿Cal?

Vigozoo algún medicamento?

Observacións

DATOS DE ENTRADA E SAÍDA Emprego do servizo de atención matinal dende as 8:00 H: si/non
Hora de ENTREGA (de 8:00 a 9:30):

DATOS DO SERVIZO DE XANTAR

Hora de SAÍDA ( de 13:30 a 15:00):

(Marque a casilla que proceda)

Si

No

Comerá de Menú na Cafetería de Vigozoo (5 euros) Si

No

Traerá comida de casa e comerá en Vigozoo?

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

AUTORIZACIÓNS.
Eu

con D.N.I.
con D.N.I.

autorizo a

a asistir á actividade solicitada e permanecer

baixo o coidado e supervisión dos monitores, e manifiesto que o/a participante non padece enfermedade física ou psíquica que lle impida a
convivencia ou que poida supor un risco para a práctica da actividade.

Además dou a mina autorización para:
1.- A realización de fotografías e videos do autorizado/a e su publicación na web e redes sociais de VigoZoo

Si

Non

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

Si

Non

Firma da nai / pai / titor-ra:
Política de privacidade
En cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica de Protección de Datos, que regula o dereito de información na recollida de datos, infórmase aos interesados que os datos persoais solicitados neste formulario son
incorporados e tratados nun ficheiro automatizado de nome "Expedientes", cuxa finalidade é a xestión dos procedementos administrativos do Concello de Vigo. Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso,
rectificación e cancelación dirixíndose á oficina de Información / Rexistro do Concello de Vigo, onde lle indicarán o procedemento a seguir.

Aceptación da política de privacidade

