
                                         FICHA DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES     

 

 

Maiores de idade                                socio/a:                        nº:………………..  

 
  Nome e apelidos: 
 
DNI :                                                                      tlf:                                                                                        
 
Mail: 
 
Enderezo: 
 
Actividade:                                                                              data: 
 
Coñezo as características, obxectivos e riscos da actividade, asumindo os mesmos. 
Coñezo e acepto que a entidade poida recoller material gráfico das actividades 
onde poida aparecer a miña persoa utilizandoo a entidade nos séus fins e 
obxectivos. 

 

Sinatura: 
 
 
 

 

Menores de idade                                      socio/a:                  nº:……….… 
 
 Nome e apelidos do neno/a: 
 
Nome e apelidos do pai, nai titor/a: 
 
 
DNI:                                                                            tlf: 
 
Enderezo: 
 
Actividade:                                                                              data: 
 
Autorizo ao neno/a enriba nomeado a asistir a actividade. Coñezo as características, 
obxectivos e riscos da actividade, asumindo os mesmos. Coñezo e acepto que a 

entidade poida recoller material gráfico das actividades onde poida aparecer 
o meu fillo/a  utilizandoo a entidade nos séus fins e obxectivos. 

 

Sinatura: 
 
 
 

Forma de pago ( segundo se estableza en cada actividade)                                     
 
  

Pago a cantidade de ………….. antes do remate do plazo de inscripción 
por ingreso bancario na Conta ES66-2080-3118-1630-4000-4559 ABANCA a 
cantidade establecida. 

 

 

Pago en man a cantidade de ……….. antes do remate do plazo de 
inscrición. 
 

 

Actividade gratuita.                                                

      PROTECIÓN DE DATOS: 
 De conformidade co establecido no Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de decembro de Proteción de Datos de Caráter Persoal, 
polo que se regula o dereito de información na recollid ade de datos informámoslle: * Os datos de carácter persoal que nos ten 
facilitado nesta e noutras comunicacións con vostede terán un tratamento nos arquivos da Asociación Ambiental Senda Nova.  A 
finalidade é a de xestionar de xeito adecuado a prestación do servizo. Asimesmo, estes datos non serán cedidos a terceiros, 
salvo as legalmente permitidas. Os datos solicitados nesta e noutras comunicación son necesarios para a prestación do servizo. 
A súa negativa a suministrar os datos solicitados implica a imposibilidade da participación na actividade. Asimesmo 
informámoslle da posibilidade de exercer os dereitos de rectificación,  cancelación e oposición de conformidade co establecido 
na lei 15/1999 ante a Asociación Ambiental Senda Nova.    Asociación Ambiental Senda Nova  Rúa Venezuela 12 cp 15100 
Carballo- A Coruña   sendanova@hotmail.com.  

Observacións. tes que escoller bocadillo?, algunha alerxa....          

                      

                         G-70175401 

sendanova@hotmail.com   696155232 
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