INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS DE
CONCILIACIÓN 2022
CO804
Solicitante
DNI//NIE

Nome e apelidos

Enderezo
Teléfono móbil

Teléfono fixo

Correo electrónico

Persoa participante (neno/nena que nado entre o 2010 e 2019)
Nome e apelidos

Opción por orde de prioridade

Marque: 1 (opción preferente), 2 e 3 (opcións complementarias). No caso de non ter ningunha preferencia marque X.
1 - 15 Xullo

18 - 29 Xullo

1 - 12 Agosto

16 - 31 Agosto

CEIP da Laxe
Casa de Cultura de Mogor
CEIP de Seixo

Opcións

Respiro parental de
Indicar tramo horario necesario
7:30 a 9:00 h
Si
Non
Interese en repetir quenda se houbera praza dispoñible noutra data:
Si

Non

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.

-

Nos campamentos de conciliación deberase dar cumprimento aos protocolos establecidos para a COVID-19.

Prezo público e forma de pago

1.- Prezo público dos campamentos de verán: 30 €.
2.- Forma de pago:
- Pago por domiciliación bancaria. Deberá autorizar ao Concello de Marín a adebedar na conta que se indique (da
que o solicitante debe ser titular) o importe do prezo público. O cargo na conta do solicitante será realizado o 6 de
xuño de 2022.
A domiciliación que se autorice será exclusiva para o pago do prezo público de campamentos de verán do ano 2022,
non afectando ao outros tributos ou ingresos de dereito público nin a períodos posteriores.
- Pago a través da PASARELA DE PAGO na páxina web do Concello de Marín do 1 ao 6 de xuño.
- Pago nas dependencias da Tesourería do Concello de Marín. O pago realizarase en horario de 9:00 a 14:00 horas
entre os días 1 e 10 de xuño.

Pago mediante domiciliación bancaria. ORDE DE DOMICILIACIÓN (cubrir unicamente se opta polo pago

mediante cargo en conta)
Solicito que o pago do prezo público do campamento de verán do ano 2022 sexa realizado mediante cargo na conta que
se indica a continuación e da que, baixo a miña responsabilidade, declaro que son titular.
Código IBAN:
Mediante a sinatura desta orde de domiciliación o ordenante autoriza (A) ao Concello de Marín, con CIF P3602600C, a
enviar instrucións a súa entidade financeira para adebeda na súa conta, e (B) á entidade financeira para efectuar o
adebedamento na súa conta seguindo as instrucións do Concello de Marín.
Marín, ______ de_________________ de 20_____

Sinatura:

Sra Alcaldesa do Concello de Marín

Informámola/o de que, de conformidade co que dispón a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos
dixitais, pola que se adapta o ordenamento xurídico español ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 2016,
relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais e á libre circulación destes datos, os datos de carácter
persoal que se obteñan da súa solicitude pasarán a formar parte do ficheiro automatizado de datos de carácter persoal, cuxa titularidade e responsabilidade
lle corresponden xestionar ao Concello de Marín, con domicilio en avda. de Ourense s/n, 36900 Marín (teléfono 986880300).
Este ficheiro ten como finalidade a xestión da información administrativa necesaria para tramitar os procedementos correspondentes. A sinatura deste
documento implica que a persoa solicitante resulta informada e dá o seu consentimento para o tratamento dos seus datos coa finalidade mencionada, para
cada caso concreto. En virtude da referida Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, a persoa solicitante ou, se for o caso, a súa/o seu representante legal,
poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación supresión, limitación do tratamento, portabilidade ou oposición dos datos dirixíndose ao
ao Concello de Marín, con domicilio en avda. de Ourense s/n, 36900 Marín (teléfono 986880300).

