Nº INSCRICIÓN:
CONCELLERÍA DE
BENESTAR SOCIAL

FICHA DE INSCRICIÓN

CONCILIA H₂O 2017
PARTICIPANTE
APELIDOS E NOME
DATA NACEMENTO

DNI

ENDEREZO
LOCALIDADE

C.P.

PROVINCIA
TELEFONOS
CONTACTO
CORREO
ELECTRÓNICO

FICHA MÉDICA:
Sabe nadar __________________
Alerxias (moi importante: especificar alimentos, medicamentos, ácaros, etc.)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Especificar calquera outra enfermidade que padeza o seu fillo/a _________________________________
____________________________________________________________________________________
Especificar os medicamentos que teña que tomar e/ou deba levar consigo o seu fillo/a
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Alimentos que non poida tomar___________________________________________________________
Outras observacións de interese que considere oportunas ______________________________________
___________________________________________________________________________________

•

Marcar as quendas nas que desexe asistir , se desexas asistir a máis dunha
anota por orde de preferencia (1º-2º…)
1ª QUENDA: ASIA: do 1 ó 15 de xullo:
2ª QUENDA: AMÉRICA do 16 de xullo ó 31 de xullo.
3ª QUENDA : ÁFRICA do 1 ó 15 de agosto.
4ª QUENDA : ANTÁRTIDA: do 16 ó 31 de agosto.

DATOS FAMILIARES:
•

DECLARA
ESTAR
NALGUNHA
SITUACIÓN
DE
ESPECIAL
VULNERABILIDADE:
(Vítima violencia de Xénero, inmigrantes, en proceso de rehabilitación de consumo de
substancias, perceptores de rendas de inserción, en situación de protección ou
reeducación, diversidade funcional ou enfermidade mental, ingresos inferiores ó 2.5
veces o IPREM, embarazadas ou lactantes sen apoio, sen fogar, infravivenda,
afectados/as por desafiuzamentos, desempregadas, inactivas de longa duración, sen
titulacións ou baixa cualificación)
SI
NON

•

Situación laboral:
Ámbolos proxenitores/as están a traballar
Só un proxenitor/a está a traballar.
Outra situación:_______________________________________

•

Situación económica: os ingresos anuais da unidade familiar están comprendidos entre
Menos de 2 veces o IPREM
Entre 2 e 4 veces o IPREM
Entre 4 e 6.5 veces o IPREM
Máis de 6.5 veces o IPREM

AUTORIZACIÓNS A CUBRIR POLOS PAIS/NAIS:
SINATURAS
Eu___________________________________ con DNI_____________
declaro que os datos enriba indicados son certos.
Autorizo ao meu fillo/a a asistir ao Concilia H₂O 2017, organizado pola
Concellería de Servizos Sociais, Educación e Cultura, que se vai levar a cabo no
Concello de Guitiriz dende o 1 de xullo ata o 31 de agosto de 2017, así como a
participar en todas as actividades deportivas e de animación programadas dentro
deste proxecto tanto nas instalacións municipais coma a saídas exteriores polo
entorno próximo para o ideal desenvolvemento das actividades educativas e
deportivas.
Autorizo ao persoal do campamento (monitores/as) para a toma de fotografías
e/ou vídeo do meu fillo/a durante o trancurso de todas as actividades
programadas co fin de poder utilizalas para a súa difusión, tanto nas
publicacións do Concello, como nos medios de comunicación en xeral.

