




Espazo reservado a cubrir pola Administración 
Data de entrega Hora 

FICHA DE INSCRICIÓN e AUTORIZACIÓN parque acuático Cerceda 

□  xoves 5 de xullo  2012  Quenda na que se anota: 
marcar unha opción □  xoves 19 de xullo 2012 

DATOS PERSOAIS 

Nome e apelidos 
Data de nacemento Curso rematado 
Centro de ensino 
Enderezo 
Teléfono de contacto Móbil:  
Correo electrónico opcional

Parada na que collerá o autobús:  
□  CSC VITE  □  CSC CONXO 

□  CSCX O ENSANCHE □  CSC FONTIÑAS □  CSC CASTIÑEIRIÑO 

DATOS DE INTERESE 
Sabe nadar?   □  si □  non    Observacións: 
Toma algún medicamento? Cales? 
Ten alerxias? 
Ten tódalas vacinas propias da súa idade? □  si □  non    Observacións: 
Ten asma? □  si □  non    Observacións: 
Outras: 
 
AUTORIZACIÓN 
 
Eu, ............................................................................................ co DNI......................................... 
como pai/nai/titor/a, autorizo a ...................................................................................................... 
a participar na excursión ao PARQUE ACUÁTICO DE CERCEDA nas datas □  5 ou □  19 de 
xullo 2012 organizada pola Concellaría de Centros Socioculturais do Concello de Santiago de 
Compostela.  
 
Así mesmo, autorizo  que a imaxe persoal do neno/a sexa difundida publicamente con fins 
informativos e pedagóxicos en paxinas web e blogs do Concello de Santiago, filmacións 
destinadas a difusión informativa non comercial, fotografías para revistas ou publicacións de 
ámbito educativo 

Santiago de Compostela, ...... de xuño de 2012
Sinatura 

 
 
NOTA LEI DE 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 da rede de centros socioculturais con fins informativos, 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 □ 
 



 

 
 

EXCURSIÓN  
PARQUE ACUÁTICO DE CERCEDA 2012 

Xoves 5 de xullo e 19 de xullo Datas: 
do 19 ao 30 de xuño facendo constar en que data/quenda se inscribe Inscricións:  
Nenos e nenas de 7-14 anos  Destinatarios:  
 3,50€ (deben levar os cartos xustos e entregalos  ao monitor/a do autobús) Prezo:  

Lugar de 
inscrición:  No teu centro sociocultural máis próximo de martes a sábado en horario de tarde 

Xoves 5 de xullo: 50 prazas 
Quendas / nº de prazas: 

Xoves 19 de xullo: 50 prazas 

INFORMACIÓN SOBRE A EXCURSIÓN E RECOMENDACIÓNS: 
Saída sobre as 10.00h e chegada sobre as 20.30h aproximadamente (consultar no centro 
sociocultural onde se anote. Confirmaranse os horarios e percorrido do autobús días antes da 
excursión) 
 
O Concello faise cargo dos gastos derivados do autobús, seguro e monitores acompañantes, a 
entrada ao parque acuático correrá por conta de cada participante.  
 
As instalacións constan con piscinas para todas as idades con monitores en cada unha delas, 
ampla zona verde, bar e cafetería. 
 
Obrigatorio levar: Roupa de baño, chanclas, toalla, gorra ou pano, comida e merenda, crema solar 
F.P. alta e resistente a auga (30-50), recoméndase que se vote a crema na casa para evitar 
queimaduras por exposición solar) 
 
Como participar? Cubrindo a folla de inscrición e achegala  xunto cunha fotocopia da 

tarxeta da Sanitaria do/a rapaz/a en prazo de inscrición ao centro 
sociocultural máis próximo. 

  
CSC VITE 

 
CSC FONTIÑAS 
Rúa de Berlín 13 Rúa de Carlos Maside 7 

981 542 490  981 528 750 
  
CSC CASTIÑEIRIÑO CSC CONXO  
Rúa da Virxe de Fátima 1 Praza de Aurelio Aguirre 1 
981 542 459 981 528 740 
  

CSC O ENSANCHE 
R/ Frei Rosendo Salvado 14-16 
981 543 001 

 
 
 
Normas: 
Só se poderá anotar a unha soa quenda.   
Non poderá participar quen non entregue a autorización asinada. 
O número máximo de nenos que pode anotar cada persoa é 4  (exceptuando se son familia 
numerosa de máis de 4 fillos) 
Se por algún motivo o rapaz ou rapaza non pode asistir debe avisar no centro coordinador (CSC 
VITE)  
 



Espazo reservado a cubrir pola Administración 

Data de entrega 
 

FICHA PREINSCRICIÓN 

 

Hora 
 
 

MAÑÁS DE VERÁN 
 

 

Sinale a actividade  na que se anota e a quenda  

Pode solicitar praza en dous, marque 1 e 2 segundo preferencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O horario xeral do campamento é de 10 a 14 h. 
 

DATOS PERSOAIS PARTICIPANTE 

Nome e apelidos 
Data de nacemento Curso  
Centro de ensino 
Enderezo 
Correo electrónico opcional

Anótase algún outro irmán? □  si □  non     Quen? 

Pode marchar só/soa?    □  si □  non     
Quen o/a vén  recoller? 

 
Nome e apelidos:                                                                          DNI:    

 

DATOS PAI/TITOR 

Nome e apelidos                                                                         DNI:    
Enderezo  
Teléfono móbil                                           Teléfono fixo 
Teléfono  traballo                                       Correo electrónico opcional

 

DATOS NAI/TITORA 

Nome e apelidos                                                                         DNI:    
Enderezo  
Teléfono móbil                                            Teléfono fixo 
Teléfono  traballo                                        Correo electrónico opcional

□ CSC VITE  

□ Mes completo                 
□1ª Semana: 2-6 xullo        
□2ª Semana: 9-13 xullo      
□3ª Semana: 16-20 xullo    
□4ª Semana: 23-31 xullo 

□ CSC AS FONTIÑAS 

□ Mes completo                       
□1ª Semana: 2-6 xullo             
□2ª Semana: 9-13 xullo           
□3ª Semana: 16-20 xullo         
□4ª Semana: 23-31 xullo 

   

□ CSC CONXO     

□ Mes completo                 
□1ª Semana: 2-6 xullo        
□2ª Semana: 9-13 xullo      
□3ª Semana: 16-20 xullo    
□4ª Semana: 23-31 xullo 

       

 
PEGA 
UNHA 
FOTO  
AQUÍ 

 



DATOS DE INTERESE  
 
CUESTIONARIO MÉDICO- SANITARIO: 
 
Alerxias ou intolerancias (Alimentos, medicinas, etc.)      □  si □  non          Cales:   
............................................................................................................................... 
 
Durante as horas da actividade, ten que seguir algún tipo de tratamento médico? 
No caso afirmativo especificar cal e a súa administración.  
............................................................................................................................... 
 
Leva lentillas, gafas, próteses auditivas, próteses dentais? Precisa dalgún coidado 
especial? 
............................................................................................................................... 
Outra información que considere de relevancia (discapacidades, hospitalizacións, 
asma, episodios de ataques epilépticos, trastornos alimenticios, accidentes, etc.) 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
No caso de urxencia avisar a: 
Nome e apelidos ................................................................................................... 
Parentesco co rapaz ...................................... teléfono ......................................... 
 
(*) No caso de que sexa imposible a miña localización, AUTORIZO aos 
responsables da actividade, a tomar as decisións médicas que estimen oportunas 
no beneficio do menor.  

Sinatura do Pai, Nai ou Titor/a Legal: 
 
 
 
Os datos aquí consignados utilizaranse unicamente para o correcto 
desenvolvemento das actividades do campamento e non se conservaran para 
ningún outro fin. 
 
 
 

 
DOCUMENTO DE SABER NADAR:  

D/Dna..................................................................................................................... 
Con DNI......................................................como pai/nai ou titor/a legal do/a 
neno/a.................................................................................................................... 
 

DECLARO  BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE 
 
Que o meu/miña fillo/a SABE NADAR, para os efectos de información 

oportunos para a participación nas Mañás de Verán. Dita información non é 

excluinte de ningunha actividade. 

 
 
                                             Sinatura do pai/nai ou titor/a 
 
 
 



PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Cubra esta folla de preinscrición e achéguea  en prazo establecido nos seguintes Centros 
Socioculturais As Fontiñas, Vite, Castiñeiriño, Conxo e O Ensanche. 
No momento de adxudicación da praza solicitarase a seguinte documentación:  fotocopia do 
libro de familia (ou DNI do rapaz), copia de tarxeta sanitaria da SS (ou aseguradora 
privada),  e  unha foto. Esta administración verificará a situación de empadroamento do 
interesado. 
 
NORMAS, CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN e PAGAMENTO 
1. Requisito imprescindible estar empadroado no Concello de Santiago. 
2. Matrícula e pagamento: formalizarase o pagamento e a entrega de documentación unha 

vez estea confirmada a praza. Confirmarase a través de exposición publica nos taboleiros 
informativos dos centros socioculturais e accedendo a paxina web 
www.santiagosociocultural.org. O aboamento farase en conta  do Concello  cubrindo a 
folla especifica que se recollerá nos propios centros socioculturais, indicando o nome do/a 
neno/a. En ningún caso haberá devolución da matricula. 

3. O número máximo de nenos/as que pode anotar cada persoa é 4  (exceptuando se son 
familia numerosa de máis de 4 fillos). 

4. Se por algún motivo o/a neno/a non pode asistir nalgunha das xornadas, debe avisar no 
centro.  

 

Autorización de participación e difusión da imaxe e traballos 
 
Eu, ........................................................................................con DNI ...................................... 

como pai/nai/titor/a, autorizo a.................................................................................................. 
a participar nas Mañás de verán , proxecto de tempo libre infantil que terá lugar na Rede 

de Centros e así mesmo autorizo a participar en todas as saídas  o programa inclúa, do 2 

ao 31 de Xullo  de 2012, de luns a venres, organizado pola Concellaría de Centros 

Socioculturais. 
Así mesmo, autorizo que a imaxe persoal do/a neno/a sexa difundida publicamente con fins 

informativos e pedagóxicos, os seus traballos escritos, debuxos e outros audiovisuais, 

realizado no desenvolvemento das actividades do campamento. 
 Santiago de Compostela, ...... de ......................... de 2012

Sinatura
 

 
[Marque cunha X] 
□  Autorización para comprobación de datos do Padrón municipal  
Eu, como pai/nai/titor, autorizo ao Concello de Santiago a comprobación dos datos sobre 
empadroamento vinculados a esta solicitude                 

 
                                                                                    

 
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 da 
rede de centros socioculturais con fins informativos, 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 □

http://www.santiagosociocultural.org/


 

Mañás de verán 
VERAN 2012 
Programa de tempo libre  nos CSC José Saramago de Vite, das Fontiñas, e 
Aurelio Aguirre de Conxo 
Datas: 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,26,27,30,31 de Xullo 

Calendario de 
presentación 
de solicitudes 
e matrícula: 

Preinscricións: do 12 ao 25 de xuño nos centros socioculturais, en horario 
de 10.00 a 14.00 e 17.00 a 21.00h 
Publicación listas de admitidos e reservas: A partir do 27 de xuño  nos 
taboleiros informativos dos Centros Socioculturais nos que se fai o programa 
e na paxina web www.santiagosociocultural.org 
Formalización de matrícula:  do 28 ao 30 de xuño entregando o resgardo 
de pago e a documentación  no CSC onde se obtivera praza. . 

Destinatarios:  Nenos e nenas nados entre 2000 e 2006   que estean empadroados no 
Concello de Santiago  

Prezo:  40 € mes completo, 10  € semana 

Lugares onde 
se 
desenvolverá 
a actividade 

CSC As Fontiñas [30prazas] 
CSC José Saramago de Vite  [30 prazas] 
CSC Aurelio Aguirre de Conxo [30 prazas] 

Nº de prazas  90 

Adxudicación de praza: no caso de haber mais solicitudes que prazas dispoñibles nos 
distintos centros, resolverase mediante  sorteo público o día 26 de xuño no centro sociocultural 
que se indique. 
As familias interesadas poderán marcar na solicitude o orde de preferencia para participar nun 
máximo de dous centros, e de non haber prazas dispoñibles na marcada no primeiro lugar, 
existindo prazas nas outras preferencias se lles asignará automaticamente sen proceder a 
sorteo. 
Terán prioridade as solicitudes que marquen participar o mes completo sobre as solicitudes de 
participación por semanas. 
O número mínimo requirido de participantes  para iniciar a actividade será o  60% das prazas 
ofertadas en cada centro. 
 
Obxectivo e descrición da actividade: 
Ofrecer unha alternativa complementaria aos servizos habituais dos centros socioculturais, de 
tempo libre, da que poidan gozar os rapaces dos barrios e do rural durante as mañás do mes 
de xullo, e que facilite tamén as familias Compostelás a organización dos tempos vacacionais, 
a través dunha oferta variada de actividades lúdico-educativas desenvolvidas no seo de tres 
centros socioculturais  da cidade para o tramo de idade comprendida entre os anos 2000 e 
2006, 
O proxecto desenvolverase de luns a venres durante o mes de xullo, programandose 
actividades de lecer e educativas,  nun ambiente alegre e relaxado no que todos/as os 
participantes se sintan parte do grupo e se promovan tamén valores de igualdade, a 
solidariedade recoñecemento da cidade e dos valores cívicos. 
Actividades plásticas, expresión artística, teatro e expresión corporal, xogos populares, xogos 
de pistas,  obradoiros, deporte,  animarán toda a mañá dos/as participantes, acompañados por 
monitores especializados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Como participar e presentar as solicitudes? 
 
Cubrindo esta folla de preinscrición e achegándoa en prazo de preinscrición nos centros 
socioculturais , en horario de 10.00 a 14.00h e de 17.00 a 21.00h . No momento de 
comunicación de adxudicación da praza deberan presentar a seguinte documentación 
fotocopia do libro de familia ou DNI do rapaz/a, copia de tarxeta sanitaria da SS ou 
aseguradoras privada e  unha foto do rapaz/a.  
 
 
Onde se poden recoller follas de autorización e preinscrición? 
 
CSC JOSÉ SARAMAGO DE VITE  
981 542 490  
Rúa de Carlos Maside 7 
 
CSC AURELIO AGUIRRE DE CONXO  
981 528 740 
Praza de Aurelio Aguirre 1 
 
CSC O ENSANCHE  
981 543 001 
R/ Frei Rosendo Salvado 14-16 

 
CSC FONTIÑAS 
 981 528 750 
Rúa de Berlín 13 
 
CSC AGUSTÍN BUENO DO 
CASTIÑEIRIÑO 
 981 542 459 
Rúa da Virxe de Fátima 1 
 
E en calquera centro e local sociocultural 
da rede.  

NORMAS, CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN E PAGAMENTO 
1. Requisito imprescindible estar empadroado no Concello de Santiago. 
2. Matrícula e pagamento: formalizarase o pagamento unha vez estea confirmada a praza. 

Confirmarase a través de exposición publica nos taboleiros informativos dos centros 
socioculturais e accedendo a paxina web www.santiagosociocultural.org. O aboamento 
farase en conta  do Concello  cumprimentando a folla especifica que se recollerá nos propios 
centros socioculturais, indicando o nome do/a neno/a. En ningún caso haberá devolución da 
matricula.  

3. O número máximo de nenos-as que pode anotar cada persoa é 4  (exceptuando se son 
familia numerosa de máis de 4 fillos). 

4. Se por algún motivo o-a neno-a non pode asistir nalgunha das xornadas, debe avisar no 
centro.  

5. E obriga do adxudicatario da praza respectar as normas establecidas pola organización con 
respecto as actividades e o uso das instalación. 

 
 

 
 

http://www.santiagosociocultural.org/


Espazo reservado a cubrir pola Administración 

Data de entrega 
  
 

Hora 
 
 

 FICHA DE PREINSCRICIÓN  
MAÑÁS DE XOGO NAS PARROQUIAS 

 

Sinale a acción na que se anota e a quenda  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(O 31 de xullo celebrarase unha festa final á que están invitados os participantes de todas as quendas) 

 
DATOS PERSOAIS NENO/A 
Nome e apelidos 
Data de nacemento                      Idade: Curso  
Centro de ensino 
Enderezo 
Teléfonos de contacto 
Correo electrónico opcional

Pode marchar só/soa?    □  si □  non     
Quen o ven a recoller: 
  

 

 

DATOS PERSOAIS  PAI/TITOR 
Nome e apelidos                                                                     DNI 
Enderezo 
Teléfonos de contacto 
Correo electrónico opcional

DATOS PERSOAIS NAI/TITORA 
Nome e apelidos                                                                     DNI 
Enderezo 
Teléfonos de contacto 
Correo electrónico opcional

 

DATOS DE INTERESE 
Toma algún medicamento? Cales? 
Ten alerxias? 
Asma? □  si □  non    Observacións: 
Indique a garda e custodia en caso de separación, divorcio etc. 

□  
LSC MARANTES 
LSC NEMENZO 
LSC BUSTO  
□ Mes completo                   
□1ª Semana: 2-6 xullo         
□2ª Semana: 9-13 xullo       
□3ª Semana: 16-20 xullo     
□4ª Semana: 23-30 xullo 

□  
LSC A GRACIA 
LSC GRIXOA 
LSC LAMASCAL 
□ Mes completo                  
□1ª Semana: 2-6 xullo        
□2ª Semana: 9-13 xullo      
□3ª Semana: 16-20 xullo    
□4ª Semana: 23-30 xullo 

 

□  
LSC MARROZOS 
LSC O EIXO-BORNAIS 
□ Mes completo                   
□1ª Semana: 2-6 xullo         
□2ª Semana: 9-13 xullo       
□3ª Semana: 16-20 xullo     
□4ª Semana: 23-30 xullo 

 
PEGA 
UNHA 
FOTO  
AQUÍ 

 
 

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 da rede de centros socioculturais con fins informativos, 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 □ 



 

 

DATOS DE INTERESE  
 
CUESTIONARIO MÉDICO- SANITARIO: 
 
Alerxias ou intolerancias (Alimentos, medicinas, etc.)      □  si □  non          Cales:   
............................................................................................................................... 
 
Durante as horas da actividade, ten que seguir algún tipo de tratamento médico? No caso 
afirmativo especificar cal e a súa administración.  
............................................................................................................................... 
 
Leva lentillas, gafas, próteses auditivas, próteses dentais? Precisa dalgún coidado 
especial? 
............................................................................................................................... 
Outra información que considere de relevancia (discapacidades, hospitalizacións, asma, 
episodios de ataques epilépticos, trastornos alimenticios, accidentes, etc.) 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
No caso de urxencia avisar a: 
Nome e apelidos ................................................................................................... 
Parentesco co rapaz ...................................... teléfono ......................................... 
 
(*) No caso de que sexa imposible a miña localización, AUTORIZO aos responsables da 
actividade, a tomar as decisións médicas que estimen oportunas no beneficio do menor.  

Sinatura do Pai, Nai ou Titor/a Legal: 
 
 
 
Os datos aquí consignados utilizaranse unicamente para o correcto desenvolvemento das 
actividades do campamento e non se conservaran para ningún outro fin. 
 
 
 

 
DOCUMENTO DE SABER NADAR:  

D/Dna..................................................................................................................... Con 
DNI......................................................como pai/nai ou titor/a legal do/a 
neno/a.................................................................................................................... 
 

DECLARO  BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE 
 
Que o meu/miña fillo/a SABE NADAR, para os efectos de información oportunos para 

a participación nas Mañás de Verán. Dita información non é excluinte de ningunha 

actividade. 

 
 
                                             Sinatura do pai/nai ou titor/a 
 

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 da rede de centros socioculturais con fins informativos, 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 □ 



 

 
NORMAS, CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN e PAGAMENTO 
1. Requisito imprescindible estar empadroado no Concello de Santiago. 
2. Matrícula e pagamento: formalizarase o pagamento unha vez estea confirmada a praza. 

Confirmarase a través de exposición publica nos taboleiros informativos dos centros 
socioculturais e accedendo a paxina web www.santiagosociocultural.org. O aboamento 
farase en conta  do Concello  cubrindo a folla especifica que se recollerá nos propios 
centros socioculturais, indicando o nome do/a neno/a. En ningún caso haberá devolución da 
matricula. A matricula inclúe o pagamento das entradas a instalacións que se oferten no 
programa de actividades. 

3. O número máximo de nenos/as que pode anotar cada persoa é 4  (exceptuando se son 
familia numerosa de máis de 4 fillos). 

4. Se por algún motivo o/a neno/a non pode asistir nalgunha das xornadas, debe avisar con 
antelación.  

 

Autorización de participación e difusión da imaxe e traballos 
 
Eu, ........................................................................................con DNI ...................................... 

como pai/nai/titor/a, autorizo a.................................................................................................. 
a participar nas “Mañás de xogo”, proxecto de tempo libre infantil que terá lugar na Rede de 

Centros e así mesmo autorizo a participar en todas as saídas  que o programa inclúa, do 2 

ao 31 de Xullo  de 2012, de luns a venres, organizado pola Concellaría de Centros 

Socioculturais do Concello de Santiago de Compostela. 
Así mesmo, autorizo que a imaxe persoal do/a neno/a sexa difundida publicamente con fins 

informativos e pedagóxicos, os seus traballos escritos, debuxos e outros audiovisuais, 

realizado no desenvolvemento das actividades do campamento. 
  

Santiago de Compostela, ...... de ......................... de 2012

Sinatura
 

 
 

[Marque cunha X] 
□  Autorización para comprobación de datos do Padrón municipal  
Eu, como pai/nai/titor, autorizo ao Concello de Santiago a comprobación dos datos sobre 
empadroamento vinculados a esta solicitude                 

 
                                                                                      

 
 
 
 

 

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 da rede de centros socioculturais con fins informativos, 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 □ 

http://www.santiagosociocultural.org/

