
PROGRAMA NADAL LÚDICO 2017
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN 

(Lea os documentos que deberá achegar)

DATOS DO/A NENO/A:
Nome e apelidos: ___________________________________________________________________

Data nacemento: ____________ Enderezo: ______________________________________________

Localidade: _______________ Telf.(1): _____________________ Telf. (2): _____________________

INTOLERANCIAS E/OU ENFERMIDADES:
O neno/a antedito presenta a seguinte intolerancia e/ou enfermidade:

______________________________________________________________________________________

SOLICITUDE:
Don/Dona:__________________________________________, con DNI: ______________, como pai
� /  nai  � /  titor/a  � ,  do/a  neno/a  que  figura  anteriormente,  SOLICITO  A INSCRICIÓN  NO
PROGRAMA DE NADAL LÚDICO 2017 DO CONCELLO DE SANTA COMBA PARA O PERÍODO
VACACIONAL DE NADAL (22 DE DECEMBRO A 5 DE XANEIRO) e:

�  Autorizo, ás responsables do servizo, a comprobar o requisito de empadroamento no Concello de Santa
Comba. (En caso contrario deberase aportar certificado de empadroamento).

�  Autorizo, ó Concello de Santa Comba á fotografar ou filmar ó/á meu/miña fillo/a durante o desenvolvemento
do programa, co obxecto de incorporar as devanditas imaxes na memoria do Nadal  Lúdico 2017, así como para
a publicación destas na web do Concello, revistas e medios de comunicación (LO 1/1982, de 5 de maio sobre
protección do dereito á propia imaxe).

�  Autorizo, ó Concello de Santa Comba ó uso dos datos de carácter persoal tanto do/a meu fillo/a como os
meus  propios  e  ó  tratamento  dos  mesmos  en  todo  o  relacionado  co  programa  podendo  ser  obxecto  de
comunicación a  terceiros para o  cumprimento de funcións directamente relacionadas cos fins lexítimos do
programa (LOPD 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal ).

Santa Comba, _____ de _____________de 2017.

Sinatura: __________________________

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ACHEGAR:
1.-Fotocopia do documento de identidade do pai, nai ou titor/a que asina a solicitude.
2.-Fotocopia do libro de familia.
3.-Documentación acreditativa de que o pai e a nai ou titores se atopan traballando (nómina, informe de vida
laboral actualizado, certificado de empresa, recibo de pago de autónomo ou contrato laboral).

- Poderá esixirse a ampliación da documentación acreditativa das diferentes circunstancias.
- A omisión e/ou falsidade dos datos ou dos documentos achegados serán causa de inadmisión ou baixa no
programa.
- Teranse en conta tamén aquelas situacións especiais polas que se poderá solicitar praza (coidados persoas
dependentes e outros) previo informe do departamento de Servizos Sociais do Concello.
- A admisión no programa farase, cumpridos os requisitos (nenos/as de educación infantil e primaria, que o pai e
nai ou titores se atopen traballando e a unidade familiar esté empadroada no Concello de Santa Comba) por
rigoroso orde de rexistro de entrada no Rexistro Xeral do Concello de Santa Comba ata cubrir as 50 prazas.
- Reservaranse o 10% das prazas para nenos/as con diversidade funcional. No caso de non ocuparse as prazas
reservadas incorporaranse ó resto.

** A lista de admitidos/as estará á disposición dos/as interesados/as para a súa consulta nas oficinas do
Centro de Información ás Mulleres.  


