SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN
OBRADOIROS DE VERÁN 2018 (XULLO E AGOSTO)
1. DATOS PERSOAIS
Nome e apelidos:

DNI:

Enderezo:

Concello:

Email:

Tel.:

C. p:
Data de nacemento:

Nome e apelidos do pai, nai ou titor:

DNI:

2. OBRADOIROS (marque cun X a quenda que lle corresponda por obradoiro)
OBRADOIRO DE CERÁMICA
MAR-E-ARTE Navegando no barro

Nenos/as de 5 a 7 anos (Do 2 ao 6 de xullo)
10:30 a 12:30
Nenos/as de 8 a 10 anos (Do 9 ao 13 de xullo)
10:30 a 13:00
Nenos/as de 11 a 13 anos (Do 16 ao 20 de xullo)
10:30 a 12:30
Nenos/as de 5 e 7 anos (Do 30 de xullo ao 3 agosto)
10:30 a 12:30

OBRADOIROS DE PINTURA
Descubrindo a José Solla

Nenos/as de 8 e 10 anos (Do 6 ao 10 de agosto)
10:30 a 12:30
Nenos/as de 11 a 13 anos (Do 20 ao 24 de agosto)
10:30 a 12:30

Bases dos obradoiros de verán
•

Para participar nos obradoiros de verán é necesario cubrir o impreso de inscrición cos datos da/o solicitante

•

Deberase presentar unha fotocopia do DNI da nena ou neno ou do libro de familia que xustifique a súa idade

•

Os participantes terán a idade requirida para cada obradoiro no momento de facer a inscrición

•

Adxudicarase un obradoiro por nena ou neno salvo que queden prazas vacantes nalgún deles, en cuxo caso poderán optar a elas

•

O prazo de matrícula será do luns 4 ao venres 15 de xuño

•

As instancias deberán presentarse no Rexistro xeral da Deputación

•

As solicitudes presentadas fora de prazo non serán admitidas

•

No caso de haber máis solicitudes ca prazas, o martes 19 de xuño farase un sorteo público entre as/os inscritas/os

•

O mércores 20 de xuño publicarase a relación de admitidas e admitidas/os en cada obradoiro na páxina web do Museo e tamén no
punto de información do Sexto Edificio

3. AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA “OBRADOIROS DE VERÁN“

D./D.ª

, con DNI

, como

pai/nai/titor da/do solicitante, coñezo o programa, e os seus seguros, e dou a miña autorización para que participe nos

autorizo á Deputación a fotografar e gravar imaxes para o uso exclusivo da difusión deste programa.
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OBRADOIROS DE VERÁN. Declaro que non padece ningunha enfermidade, eiva física ou mental que a/o imposibilite e

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN
OBRADOIROS DE VERÁN 2018 (XULLO E AGOSTO)
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do tratamento

Deputación de Pontevedra

Finalidades do tratamento

Xestionar o presente procedemento e levar a cabo todas as actuacións administrativas que, no seu caso, se deriven. Así mesmo, a
Deputación de Pontevedra, no exercicio das súas competencias, poderá verificar os datos e documentos que a persoa interesada
declare na súa solicitude para comprobar a exactitude dos mesmos

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a norma de rango legal recollida
na normativa aplicable dispoñible na ficha do procedemento en https://depo.gal

Destinatarios dos datos

As Administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa necesario para que os cidadáns poidan
acceder de forma integral á información relativa a unha materia

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revocar o
consentimento segundo o previsto en https://depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado/a de protección de
datos e máis información

https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

Lugar e data:

Asdo.: a/o solicitante
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