FICHA INSCRICIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS MUNICIPAIS
CURSO ESCOLAR 2022/2023
Don/Dona ________________________________________________________ con DNI_________________
Enderezo:______________________________________________________________________________
Municipio:________________________________ Provincia: ________________ C.P.: ________________
teléfonos de contacto: _______________________ __________________________ __________________
E correo electrónico _____________________________________________________________________
Inscribe e autoriza a participar na actividade ou actividades educativas municipais do curso 2022-2023 ao/á
seu/súa fillo/a ou fillos/as:
1. - Nome e apelidos:
Data nacemento: __________________
Marcar cun “X”: Discapacidade: si / non
Actividade 1:
Actividade 2:
Actividade 3:
2. - Nome e apelidos:
Data nacemento: __________________
Marcar cun “X”: Discapacidade: si / non
Actividade 1:
Actividade 2:
Actividade 3:
3. - Nome e apelidos:
Data nacemento: __________________
Marcar cun “X”: Discapacidade: si / non
Actividade 1:
Actividade 2:
Actividade 3:

Curso actual: _______________
Empadroado en Cambre: si / non

Curso actual: _______________
Empadroado en Cambre: si / non

Curso actual: _______________
Empadroado en Cambre: si / non

Solicita algunha reducción (marcar cun X):

□ Familia Numerosa ( 50% de cota)
□ 2º irmán ( ao 1º irmán cobraráselle o 100% da cota e ao seguinte o 50% da cota)
□ 2ª actividade ( unha mesma persona que se inscriba en máis dunha actividade pagará o 100% da
cota da actividade de maior importe e o 50% da menor)

□ 100% (informe Servicios Sociais)
□ 30% (se pertence ao Voluntariado de Cambre)
□ 20% (carné xove ou carné propio da OMIX)
As reduccións, só serán de aplicación ás persoas empadroadas no municipio de Cambre, excepto voluntariado e
carné xove.
Xunto coa solicitude deberá achegar a documentación xustificativa da reducción correspondente.
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AUTORIZACIÓNS

Don/ Dona: ___________________________________________________con DNI: _________________, :
1.- Autoriza a domiciliación do recibo do Programa Actividades Educativas Municipais para o curso 2022-2023
do/da seu/súa fillo/a ou fillos/as inscritos/as no núm. de conta bancaria:
ES ____ ________/_________/_____/ ___________________________________________
2.-Autoriza a captación de imaxes do/da meu/miña fillo/a ou fillos/as inscritos/as para uso interno das mesmas.
No caso contrario sinalar cun “X”: _______non autorizo a captación de imaxes do menor.
3.- Autoriza a recollida do/da meu/miña fillo/a ou fillos/as inscritos/as ao remate da actividade por parte das
seguintes persoas:

4.- Non autoriza a recollida do/da meu/miña fillo/a ou fillos/as inscritos/as ao remate da actividade ás seguintes
persoas (deberá acreditalo coa documentación que o estableza):

5.- Autoriza ao/a meu/miña filllo/a ou fillos/as:__________________________________________________
a saír só/sços da actividade para ir a casa.
6.- Observacións ou suxestións a ter en conta no coidado persoal do meu/miña fillo/a ou fillos/as: ________

Aviso: De non ser cubertas estas autorizacións ou no caso de omitir información relacionada coas
mesmas o Concello de Cambre non se fará responsable das incidencias que poidan ocorrir ao respecto.
Coñezo e acepto as condicións das actividades educativas para o curso 2022-2023.
Cambre, ____ de____________de _______

Asinado: _____________________________
(nai/pai ou titor/a)
Os datos incluidos nesta ficha serán incorporados a un ficheiro manual e automatizado propiedade do Concello de Cambre. Segundo a lei orgánica
3/2018 de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, vostede poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e
oposición por escrito ao Concello de Cambre- Concellería Educación, ou á dirección de correo electrónico educacion@cambre.org.
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