
                                                              Número de solicitude:_____ 

 

De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, 
infórmase que os datos de carácter persoal pasarán a formar parte dun ficheiro cuxo responsable de tratamento será o 
Concello da Coruña. Os usuarios cuxos datos sexan obxecto de tratamento poderán exercer gratuitamente os dereitos 
de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos e revogación da súa autorización ao Rexistro Xeral do 

Concello da Coruña (Pza. María Pita, 1) nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da citada L.L. 15/1999 

Nome e Apelidos 
neno/a: 

 
 

Idade: 
  

Nome Pai/ Nai: 
  

Teléfono de contacto: 
(imprescindíbel)  

E-mail: 

 

 

 
Solicita participar na seguinte 

actividade: 

 

Obradoiro “Achégate a coñecer o valor do noso”  
.- Día: 
.- Hora: de 11:00 a 14:00 horas 
.- Mercado onde se celebra:_________________________ 
 

Nota: Só se poderá inscribir un menor por obradoiro, non pudendo repetir esta 

actividade en calquera outro dos mercados municipais. A inscrición será or orde de 

presentación ata esgotar as prazas (10 nenos/as por obradoiro) 

 

Terán prioridade na actividade aqueles nenos /as que non teñan parentesco cos 

concesionarios/as dos mercados municipais, pudendo ter praza na actividade no caso 

de non cubrirse inicialmente as prazas ofertadas. 

 
MOI IMPORTANTE 

 

 

Se seu fillo/a padece algunha alerxia alimentaria,e moi 

importante que ou faga constar nesta ficha. 

Tipo de Alerxia:  

AUTORIZO a poder filmar ou tomar fotografías do meu fillo / filla durante a súa participación nas actividades para menores 
organizadas polo Concello da Coruña nos obradoiros “Achégate a coñecer o valor do noso” que terán lugar nos Mercados 
Municipais. As imaxes e vídeos tomados soamente utilizaranse nas accións promocionais ou informativas relacionadas con este 
evento por parte do Concello ou da empresa contratada para o desenvolvemento deste servizo. 
 
Firma: 
 
DNI: 
 
___________________________________________________________________ 

NON AUTORIZO a poder filmar ou tomar fotografías do meu fillo / filla durante a súa participación nas actividades para menores 
organizadas polo Concello da Coruña nos obradoiros “Achégate a coñecer o valor do noso” que terán lugar nos Mercados 
Municipais. 
 
Firma: 
 
DNI: 


