
      

 

 

Expoño: 

Como pai/nai/titor ou titora do menor enriba nomead@ expoño: 

 

Soci@ SI  NO  

Datos d@ 

participante     

Nome e 
apelidos        

       
                    

D.N.I.  Mail  

Enderezo  
Rúa/lugar                                                         nº            piso              cp              poboación                               provincia                                    

Teléfono  

Datos do titor/a  (cubrir só 

si o anterior é menor de 

idade) 

  Nome e  
apelidos 

 D.N.I.  Teléfono  

Datos da actividade que vou realizar 

Nome da 
actividade 

 
 

Tipo de 
actividade 

 data  

Observacións: (teño que escoller bocata, algunha alerxia...) 
 
 
 
 
 
 
 

Nas actividades de Primavera en Ruta e Outono en Marcha, xeralmente podes escoller 
entre entre os bocatas de chourizo e queixo, vexetal, xamón serrano e xamón iorque. 

Forma de pago (A QUE SE ESTABLEZA PARA CADA ACTIVIDADE) 

 

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

 

Actividade de balde           

FICHA DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

(Cubrir unha ficha por persona e actividade) 

Asociación Ambiental Senda Nova 
CIF G-70175401          nº 2088/011849 1º            
T. 611037617- 611037614  sendanova.org      
Espazo da Natureza de Oza. Oza-Carballo 

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade co establecido no Art. 5 de la Ley orgánica 15/1999 de decembro de Proteción de Datos de Carácter Persoal, polo que se regula o dereito a información na recollida de datos informámoslle: os datos de carácter persoal que 

nos facilita nesta e noutras comunicacións con vostede terán un tratamento nos arquivos da Asociación Ambiental Senda Nova. A finalidade é 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 comunicación son necesarios para a prestación do servizo. A súa negativa a suministrar os datos solicitados implica a imposibilidade de 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. Espazo da Natureza s/n Encrucilladas-Oza- Carballo. sendanova@hotmail.com 

Que despois de ter sido informado/a sobre as características da actividade a realizar, DECLARO coñecer e asumir os riscos propios a dita actividade, quedando baixo a miña responsabilidade calquera 

posible consecuencia derivada do non respecto ás indicacións da organización e/ou normas de seguridade reflexadas neste documento. Participo VOLUNTARIAMENTE en ditas actividades. 

COMPROMETOME a obedecer as indicacións da organización e a respectar o medio natural. DECLARO non padecer nengunha enfermidade cardiovascular ou lesión física que me impida a realización da 

actividade con normalidade, tendo informado á organización no caso de padecer algunha. EXIMO á entidade organizadora sobre calquera responsabilidade no referente a daños persoais, materiais, 

lesións ou morte que me poida sobrevir por non respectar as condicións de seguridade. Acepto que se poida recoller material gráfico onde apareza a miña imaxe, podendo ser utilizado pola entidade 

dentro dos seus fins sociais. 

 

SINATURA 

 

 


