- SEMANA SANTA 2012 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN
FICHA DE INSCRICIÓN
DATOS PERSOAIS DO NENO/A SOLICITANTE
Nome e apelidos
Data de nacemento

Idade

Nacionalidade

Sexo

Domicilio
Escaleira

Andar

Nº

Portal

Porta

C.P.

Centro de Ensino

Curso

Correo electrónico
Nome e Apelidos (nai / titora)

DNI, NIF ou NIE

Ocupación

Horario Laboral

Nº Seguridade Social

Mutua ou Aseguradora

Domicilio
Escaleira

Andar

Nº

Portal

Porta

C.P.

Municipio

Provincia

Teléfonos de contacto

Domicilio

Traballo

Móbiles

Correo electrónico
Nome e Apelidos (pai / titor)

DNI, NIF ou NIE

Ocupación

Horario Laboral

Nº Seguridade Social

Mutua ou Aseguradora

Domicilio
Escaleira

Andar

Nº

Portal

Porta

C.P.

Municipio
Teléfonos de contacto

Provincia
Domicilio

Traballo

Móbiles

Correo electrónico
FICHA MÉDICA
Toma algún medicamento?
Toma medicación ao longo da actividade?
Ten alerxias?
Asma? □ si
□ non
Maréase con frecuencia?
Padece hemorraxias a miúdo?
Ten convulsións?
Ten as vacinas correspondentes á súa idade?
Ten algunha discapacidade? Especificar:
Outras:

Cal?
Indicar dose:
Cales?
Observacións:
Vomita con frecuencia?
Ten algún réxime?

Outros datos de interese
Indique a garda e custodia en caso de separación, divorcio, etc.
Observacións
Protección de datos
Segundo a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informamos de que
os datos anteriores serán incluídos no ficheiro do Departamento de Educación con fins informativas, así coma da
posibilidade de exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento
poñéndoo en coñecemento deste Departamento.
Se non quere recibir ningunha información unha vez rematada a actividade marque aquí cun X

Centro de preferencia (sinala cun –x- o centro de preferencia)
CEIP Monte dos Postes
CEIP Raíña Fabiola
Datas de celebración do programa: 2,3,4,9 de abril de 2012.
Horarios de realización:
Madrugadores: de 7,45 a 9 h.
Obradoiros e actividades: de 9 a 14 h.
Comedor: de 14 a 15,30 h.
Cota de inscrición e servizos solicitados (sinala cun –x- a opción que corresponda)
SERVIZO

HORARIO

Modalidade completa (madrugadores con
almorzo, comedor e actividades)
Modalidade completa (madrugadores sen
almorzo, comedor e actividades)
Modalidade madrugadores con almorzo e
actividades
Modalidade madrugadores sen almorzo e
actividades
Modalidade comedor e actividades
Modalidade só actividades

Días escollidos: 2 abril 

3 abril 

De 7,45 ás 15,30 h

COMPLETO (4 días)
Sen
Con
desconto
desconto*
…74,00 €
…59,20 €

….18,50 €

……14,80 €

De 7,45 ás 15,30 h

…71,00 €

…56,80 €

….17,75 €

…....14,20 €

De 7,45 ás 14 h.

…50,00 €

…40,00 €

….12,50 €

……10,00 €

De 7,45 ás 14 h.

…47,00 €

…37,60 €

….11,75 €

…… 9,40 €

De 9 ás 15,30 h.

… 64,00 €

…51,20 €

….16,00 €

…...12,80 €

De 9 ás 14 h.

…40,00 €

…32,00 €

…10,00 €

……..8,00 €

4 abril 

9 abril 

DÍAS SOLTOS (Prezo por día)
Sen desconto Con desconto *

Nº total de días: ____

(*) Aplicaranse descontos do 20% aos participantes que acrediten ser familia numerosa e se participan
dous o máis irmáns nesta mesma oferta.

Documentación a presentar:
- Ficha de formalización de matrícula, cuberta (descargar na www.santiagodecompostela.org)
- Unha fotografía.
- Copia do título de Familia Numerosa (se é o caso).
- Fotocopia cartilla sanitaria.
No momento do pago deberán indicar o nome do/a neno/a e a modalidade na que participa.
Formalización da matrícula: unha vez rematado o prazo de inscrición darase a coñecer o
prazo de formalización de matrícula, o número de conta donde realizar o ingreso e a relación
de admitidos e excluídos.
A documentación anteriormente citada entregarase no Rexistro Xeral do Concello de Santiago
(Rúa do Presidente Salvador Allende,4), ou no Rexistro auxiliar do Centro Sociocultural e
Xuvenil Municipal O Ensanche.
Santiago de Compostela,..... de ................... de 2012
Asdo. Pai/nai, Titor/a ou Representante Legal:

Protección de datos
Segundo a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informamos de que
os datos anteriores serán incluídos no ficheiro do Departamento de Educación con fins informativas, así coma da
posibilidade de exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento
poñéndoo en coñecemento deste Departamento.
Se non quere recibir ningunha información unha vez rematada a actividade marque aquí cun X

