
           CAMPAMENTOS DE INVERNO 2014/15 
                                               Aventuras de Samaín           Aventuras de San Martiño           X Camp. Nadal   

                                                                       X Camp. Entroido                 X Camp. Semana Santa             

IMPORTANTE: Toda a información de carácter privado, que sexa de interese para o persoal laboral responsable do 
campamento,  comunicarase á persoa responsable do mesmo ou na administración. 

FICHA DE INSCRICIÓN Núm. _____ 

DATOS PARTICIPANTE: 

Nome e apelidos: _______________________________________ Data de Nacemento: ________ 

Nome e apelidos: _______________________________________ Data de Nacemento: ________ 

Nome e apelidos: _______________________________________ Data de Nacemento: ________ 

Enderezo: ______________________________________________________________________ 

Persoa e Tfno. de contacto durante a actividade: 

______________________________________________________________________________  

DATOS PAI/TITOR 

Nome e Apelidos _________________________________________________ DNI ___________________ 

Tfno. De contacto _____________________ Correo electrónico __________________________________ 

DATOS NAI/TITORA 

Nome e Apelidos _________________________________________________ DNI ___________________ 

Tfno. De contacto _____________________ Correo electrónico __________________________________ 

DATAS:    (Marcar a casa correspondente) 

Aventuras de 
Samaín 

Aventuras de San 
Martiño 

Camp. Nadal Camp. Entroido Camp. Semana Santa 

31 de Outubro 11 de Novembro 
22 de Decembro ao 7 de 

Xaneiro 
16 ao 18 de Febreiro 30 de Marzo ao  6 de Abril 

     

     

 

 MODALIDADE:  (Marcar a casa correspondente) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓNS: 

Intolerancia, 
alerxia ou 
enfermidade 

Si  Non  Cal  
Modo de proceder ou 
medidas a tomar 

 

Outras 
observacións 

 
 
 
 
 

 Samaín 
San 

Martiño 
Nadal Entroido 

Semana 
Santa 

Amencer 
 (7:30 a 9:30h.) 

Con Almorzo      
Sen Almorzo      

Campamento (9:30 a 14:30h.)      

Xanta con nós 
 (14:30 a 15:30h.) 

Teu Xantar      
Noso Xantar      

Tarde (15:30 a 20:30h.)      



           CAMPAMENTOS DE INVERNO 2014/15 
                                               Aventuras de Samaín           Aventuras de San Martiño           X Camp. Nadal   

                                                                       X Camp. Entroido                 X Camp. Semana Santa             

IMPORTANTE: Toda a información de carácter privado, que sexa de interese para o persoal laboral responsable do 
campamento,  comunicarase á persoa responsable do mesmo ou na administración. 

 

AUTORIZACIÓNS: 
AUTORIZO á ____________________________________________________________________________________ a 

asistir ao Campamento de Verán 2014, organizado pola Asociación Recreativa e Cultural “Os Tilos”, así como a 

participar nas saídas que se leven a cabo no marco do programa fora das instalacións reservadas para a realización das 

actividades. 

AUTORIZO ao equipo de profesionais da Asociación e o Club a acompañar ao baño ou a mudar no caso de que sexa 

preciso á/ao menor. Así como, a acompañar á/ao menor nos desprazamentos ás actividades de ambas entidades. 

AUTORIZO á seguinte relación de persoas a entregar ou recoller á persoa participante: 
        D/Dna. _____________________________________________________ con DNI ______________________ 

        D/Dna. _____________________________________________________ con DNI ______________________ 

        D/Dna. _____________________________________________________ con DNI ______________________ 

        D/Dna. _____________________________________________________ con DNI ______________________ 

        D/Dna. ___________________________________________ (menor de idade) con DNI __________________ 

AUTORIZO á /ao menor a:                       Entrar                                                  Saír                                                                                                               
só ou soa, sen a compañía dun adulto, sendo responsable a ou o menor da súa entrada e/ou ausencia da actividade. O 
equipo de monitorado non se responsabiliza d@ participante unha vez que abandone a mesma. 

AUTORIZO aos membros do equipo do Campamento a trasladar ao autorizado/a en vehículos privados ou alugados ao 

centro médico máis próximo en caso de necesidade, aínda que ditos vehículos non estean destinados ao transporte 

público. Marcar a casa correspondente:   Si              Non 

AUTORIZO aos membros do equipo da devandita Asociación a tomar as decisións de carácter médico-cirúrxico que 

sexa necesario adoptar, en caso de extrema urxencia médica do autorizado/a, sempre baixo a axeitada dirección 

facultativa médica que lle atenda. Marcar a casa correspondente:    Si                 Non 

Coñezo todas as normas establecidas pola Asociación para esta actividade, manifesto a miña conformidade coas 
mesmas e fágome responsable do cumprimento destas normas. Acepto que a Asociación resérvase o dereito a 
modificar ou anular calquera actividade por motivos que puidesen impedir o bo funcionamento das mesmas 
(inclemencias meteorolóxicas, folga de transportes, …). Sendo unha desta normas, aboar a cantidade de 3€ en caso de 
perda ou non devolución do gorro de piscina facilitado pola entidade. 

O pai, nai ou titor/a de os e as menores de 16 anos, autoriza a que estes sexan fotografados e/ou filmados pola 
Asociación nas actividades organizadas por devandita entidade, á realización de CDs e/ou DVDs para os participantes e 
a súa publicación na web: www.arcostilos.org, así como nos medios de comunicación ou calquera medio de 
promoción e/ou difusión das actividades da entidade. No caso de que o neno ou nena teña 16 anos ou máis será el ou 
ela mesma quen o autorice. Marcar a casa correspondente:    Si                   Non 

DECLARO baixo a miña responsabilidade que os datos sinalados son certos e ADQUIRO O COMPROMISO de comunicar 

calquera modificación nos datos aportados, variacións respecto ás observacións, así como, toda a información de 

carácter privado, datos de interese para o persoal laboral do campamento e a entidade, separación matrimonial ou 

disolución da parella, … comunicarase á persoa responsable do mesmo ou na administración. Aportando a 

documentación necesaria cando sexa oportuno (certificados, convenios reguladores, …). 

Aos efectos do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, a persoa titular e/ou os 
seus responsables quedan informados e expresamente consenten a incorporación dos seus datos aos ficheiros de 
datos de carácter persoal, dos que sexa responsable a Asociación Recreativa e Cultural “Os Tilos”, así como ao 
tratamento informatizado, ou non, dos mesmos cunha finalidade comercial, operativa e estatística pola Asociación. 
Marcar a casa correspondente:       Si                        Non 

Asinado en ___________________a ______ de  _____________de   _______                                      SINATURA     

Por D./Dª.  _______________________________________________________  

Con D.N.I. _______________ en calidade de _____________ do autorizado/a. 

http://www.arcostilos.org/

