
      

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos d@ participante         Nome e 
apelidos        

       
                    

D.N.I.  email  

Maior de  
idade 

 Menor de 
idade 

 Enderezo  Concello  Teléfono  

Autorización do pai, 

nai, titor/a   

(cubrir só se o anterior é 

menor de idade) 

  Nome e  
apelidos 

 D.N.I.  email  

Enderezo  Concello  Teléfono  

Datos da actividade que vou realizar 

Nome da 
actividade 

 
 

Tipo de actividade 
(sendeirismo, obradoiros...) 

 data  

Prezo € * €               
             *A cantidade establecida en cada actividade e no momento que se estableza en cada actividade. 

 

Observacións:   *Tes que escoller bocata?   * Os bocatas son de chourizo e queixo,  
xamón serrano, xamón cocido e vexetal. 
*Algunha alerxia? 
... 
 

 

FICHA DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

 

Sei que a  finalidade principal das actividades ao aire libre é o coñecemento do patrimonio. As actividades de sendeirismo poden percorrer antigas corredoiras,  beiras de canles fluviais ou pistas rurais, 

podendo puntualmente cruzar estradas, esqueiros ou lugares con lama ou silvas. 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. ACEPTO a recollida de material gráfico onde se poida apreciar a miña imaxe para ser utilizada só con fins exclusivos de promoción das 

actividades e dentro dos obxectivos da asociación. COMPROMÉTOME a obedecer as indicacións da organización e a respectar o medio natural. DECLARO non padecer ningunha 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 danos persoais, materiais, lesións ou morte que me poida sobrevir por non respectar as condicións de seguridade.  

  

                                                                                           

Asinar AQUÍ  para entrega fichas en papel 

 

 

(Cubrir unha ficha por persona e actividade) 

 

Declaro que os datos reflexados nesta ficha son certos  
Declaro que acepto as condicións establecidas  

   Aceptar condicións AQUI (para enviar a ficha vía email) 

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 
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