
 

ACTIVIDADES NADAL VIGOZOO 2018 
FICHA DE INSCRICIÓN 

 

 

 
ACTIVIDADE NAS INSTALACIÓNS DE VIGOZOO – NADAL 2018 

 Actividade familiar 
22 decembro 

17:00-21:00 
Familias 

O Ceo de Vigo e a 

contaminación 

luminosa 

 2 prazas   3 prazas  

 4 prazas  5 prazas 

Na Actividade infantil sinalar día preferente e 1 ou 2 días adicionais (asignaríanse no caso de haber vacantes) 

 Actividade infantil 
26 decembro 

9:00-14:30 

Menores 

6-12 anos 
A fauna nocturna e 

Jurassic Wedo (Lego) 

 Día preferente 

 Día adicional para o caso de haber vacante  

 Actividade infantil 
27 decembro 

9:00-14:30 

Menores 

6-12 anos 
A fauna nocturna e 

Jurassic Wedo (Lego) 

 Día preferente 

 Día adicional para o caso de haber vacante 

 Actividade infantil 
28 decembro 

9:00-14:30 

Menores 

6-12 anos 
A fauna nocturna e 

Jurassic Wedo (Lego) 

 Día preferente 

 Día adicional para o caso de haber vacante 

 
 

DATOS DO/DA NENO/A PARTICIPANTE: 
Nome e Apelidos Data nacemento 

( Día - Mes - Ano ) 

Nome e Apelidos Data nacemento 
( Día - Mes - Ano ) 

Nome e Apelidos Data nacemento 
( Día - Mes - Ano ) 

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

Móbil Telf.2 Email 

Enderezo, Código Postal e Localidade 

 
DATOS DOUTROS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR QUE ACOMPAÑAN (Sábado 22 decembro) 

DATOS DE RECOLLIDA (26, 27 e/ou 28 decembro 
Nome e Apelidos D.N.I. TFNO 

Nome e Apelidos D.N.I. TFNO 

 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE DO/DA NENO/A 
O/A abaixo asinante declaro baixo a miña responsabilidade que os datos sinalados son certos e autorizo ao meu/miña fillo/ filla/ titorado/a a 
asistir á actividade solicitada e permanecer baixo o coidado e supervisión do monitorado, 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 miña autorización para A realización de fotografías e vídeos do/a inscrito/a e autorizo a súa publicación na web e redes 
sociais de VigoZoo       Si    Non 

 

 
Vigo, a _____ de __________ de 2018 
 
                                                                      Sinatura nai / pai / titor/ra: 
 
 
 
 
 
 
 

Máis información: no teléfono 986 26 77 83 (11:00 a 18:00, agás 17 decembro) e no correo taquilla.vigozoo@vigo.org 
 

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. 


