CONCELLO DE MARÍN
CIM

INSCRICIÓN CAMPAMENTOS DE CONCILIACIÓN
Verificación do Padrón Municipal

PERSOA SOLICITANTE (NAI/PAI OU TITOR/TITORA)
NOME E APELIDOS
DNI/NIE OU PASAPORTE
TELÉFONO

PERSOA PARTICIPANTE (neno/nena que nacera entre o 2006 e 2015)
NOME E APELIDOS
DATA DE NACEMENTO
ENDEREZO

RESPIRO PARENTAL “MADRUGA CON NOS” DE 7:30 A 9:00
SI

NON

INDICAR TRAMO
HORARIO NECESARIO

ELIXA A OPCIÓN POR ORDE DE PRIORIDADE: 1 (OPCIÓN PREFERENTE), 2 E 3 (OPCIÓNS
COMPLEMENTARIAS). NO CASO DE NON TER NINGUNHA PREFERENCIA MARQUE X.
2 - 13 xullo

17 - 31 xullo

1- 14 agosto

16 - 31 agosto

CEIP Sequelo
Casa Cultura Mogor
Casa Cultura Seixo

NORMAS PARA BENEFICIARSE DOS CAMPAMENTOS DE CONCILIACIÓN

A cobertura será por rigorosa orde de inscrición.
Só para nenos e nenas empadroadas en Marín, agás cando unha quenda non estea completa, que se terán en
conta outras preferencias. Só se poderá participar nunha quenda, agás que queden prazas sen cubrir.
O prezo público dos campamentos será de 30€.
O prazo de inscrición será do 2 de maio ata o 18 de maio, ámbolos dous inclusive.
As listas de admisión publicaranse no Concello o día 25 de maio.
O pago efectuarase nas oficinas da Tesouraría do Concello en horario de 9:00 a 14:00 horas:
• Do 4 ao 8 de xuño para os campamentos de xullo.
• Do 11 ao 15 de xuño para os campamentos de agosto.
DATA:

SINATURA:

É obrigatorio cumprimentar todos os datos para que a solicitude sexa validada. Segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus
datos serán tratados de xeito confidencial. En calquera momento, poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposicións comunicándoo a través dun escrito que presentará no
Rexistro Xeral do Concello. O Concello de Marín poderá reservarse a publicación de datos ou imaxes nos soportes dixitais ou escritos previstos, para uso informativo, educativo e lúdico. As accións,
produtos e utilidades derivadas da súa utilización non poderán xerar ningún tipo de lucro persoal nin comercial.

