
FICHA DE INSCRICIÓN: ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN      
1-Nome e apelidos da persoa  participante………………………………………………………

 Data de nacemento...……………………………………………………………………………...

 Oservacións (alerxias,medicacións...)……………………………………………………………

 Nome e apelidos da persoa titora………………………………………………………………..

 Teléfonos…………………………/………………………………/……………………………...

 Enderezo-e:………………………………………………………………………………………..

 DNI…………………………...como persoa proxenitora/titora dou a miña AUTORIZACIÓN

 para que a persoa arriba indicada asista á actividade. Asdo. …………………………………. 

LUGAR :  CEIP     DA      RAMALLOSA                                                                                 

Con comedor (de 7:30 a 15:30)  …     Sen comedor (de 7:30 a 14:00)           almorzo  si  ou  non

Documentacion que se achega (é válida para as actividades de conciliacion dende setembro
de 2019 ata agosto de 2020, incluídas ambas).
 

Autorizo a realización de  fotos, sons e gravacións durante a actividade para a súa utilización en campañas
de promoción ou calquera tipo de documento que se publique a instancias do Concello de Teo en distintos
medios,  cumprindo  sempre co previsto na L.O. 15/99, de protección de datos de carácter persoal e o  R.D.
1720/07.
No caso de non autorizar marque o cadro                                                                    

Autorizo a que a/o miña/meu filla/o faga os desprazamentos necesarios para a realización 
das actividades que compoñen o programa. No caso de non autorizar algunha delas 
comunicareino por escrito.

 

Teo,…….de……………...de 2020                               Asdo.:………………………………………

Autorización para trasladar unha persoa en caso de emerxencia médica            
 
D./Dº. …………………………………………………………………con DNI……………………………….
en calidade de persoas proxenitoras/titoras das menores:…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

AUTORIZO ás persoas cordinadoras das actividades de conciliacion familiar 
realizadas polo Concello de Teo durante o ano 2020 a que, en caso dunha 
emerxencia médica, poidan trasladar á persoa menor arriba citada ao centro de saúde, 
hospital ou ata o seu domicilio. 

Teo,……..de……………..2020                            Asdo.:………………………



Autorización para que outras persoas distintas das proxenitoras recollan a menor        
DECLARO que as persoas maiores de idade, que teñen a miña autorizacion como nai/
pai/titora/or, para recoller nas actividades de conciliacion familiar de 2020, ás menores
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..SON:
D./Dª.………………………………...con DNI………………..en calidade 
de………...
D./Dª.………………………………...con DNI………………..en calidade 
de………...
Esta persoa designada debera presentar o seu DNI cando vaia recoller a menor

Teo,………..de…………………….de 2020                        Asdo…………………...

Autorizazión para que a persoa menor de Primaria vaia soa para a casa               

D./Dª.………………………………………………….con DNI…………………...en
calidade de persoas proxenitoras/titoras da menor:………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Día:……………………………………………………………………………………..
Hora:…………………………………………………………………………………...
Descrición da circunstancia:………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

eximindo de toda responsabilidade ao Concello de Teo, ao equipo de cordinación e á 
empresa que desenvolve a actividade no caso de accidente ou calquera outro problema 
que xurda no desprazamento ao domicilio.

Teo,…...de………………...de 2020                    Asdo.:………………………………

AUTORIZACIÓN PARA QUE FAMILIARES DE 16 A 18 ANOS RECOLLAN A MENOR

D./Dª.…………………………………………………………...con DNI…………………………en
calidade de persoas proxenitoras titoras das menores:
…………………………………………………………………………………………………………

AUTORIZO A QUE………………………………………………………………..RECOLLA A 
MENOR, eximindo de toda responsabilidade ao Concello de Teo, ao monitorado e á empresa que 
desenvolve a actividade no caso de accidente ou calquera outro problema que xurda no desprazamento
ao domicilio.

Teo,………………..de………………………….de 2020                 Asdo.:………………………….

Os correspondentes ficheiros son de titularidade do Concello de Teo e atópanse debidamente inscritos na Axencia Española 
de Protección de Datos. En calquera momento, pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición 
sobre os seus datos persoais, así como o de revocación do consentimento para calquera das finalidades antes sinaladas, 
comunicándoo por escrito e presentándoo no Rexistro Xeral do Concello.
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