
                                         
ACTIVIDADES DE BENESTAR E MULLER PARA MAIORES DE 18 ANOS 

FICHA DE PREINSCRICIÓN: 2013 e 2014  
DATOS PERSO  AIS:  
Apelidos:…………………………………………................. Nome: ………………….......................

Enderezo:……………………………………………………………………........................................

Parroquia:………………………..................... Concello: .....................................................................

Empadroad@ en Culleredo:      SI         NON              comprobado  (a cubrir póla administración)

Teléfonos:.........................................................  e-mail:.........................................................................

Data de nacemento:……...................................... DNI/NIE:  ...............................................................

• Soci@ Clube +65                      
(Sinalar 
cun  x
a situación 
beneficiaria
de 
bonificacións)

ACREDITO
a cubrir pola 

administración
• Certificado de discapacidade
• Carné xove actualizado
• Tarxeta do SEPE actualizada
• Carné de familia numerosa actualizado
• Voluntariado da OMVOL de Culleredo en activo 

ACTIVIDADES NAS QUE ME INSCRIBO:

DENOMINACIÓN DAS 
ACTIVIDADES

LUGAR
DA 

ACTIVIDADE 

Nova 
preinscrición
(Marcar cun x si é 
a primeira vez que 
se preinscribe nesta 

actividade)

Período de 
preinscrición:

 - Mensual
- Bimensual
- Trimestral
- Semestral

- Tres trimestres 
consecutivos.

Prezo Público/Tarifa 
social

(segundo o prezo 
público municipal 

vixente)
a cubrir pola  

administración 

Total 

**En cumprimento do establecido na Lei 15/1999, de Protección de datos de 13 de decembro e demais disposicións 
normativas ditadas para o seu desenvolvemento, AUTORIZO de xeito expreso e inequívoco ao concello de Culleredo 
para a inclusión e tratamento dos meus datos persoais,  co fin de tramitar a participación nestas actividades  e ser  
informado/a doutras semellantes  que se poidan convocar, así como que me DOU POR INFORMADO/A do dereito a 
opoñerme a que estes datos sigan a figurar nos ficheiros municipais, o que farei por escrito achegando o meu DNI/NIE. 
**QUEDO INFORMADO/A do límite de prazas das actividades nas que me inscribo, e  tamén de que unha vez 
confirmada a  miña  admisión o dia  26  de setembro nas LISTAS DEFINITIVAS de persoas  admitidos/as  que se 
publicarán nos tablóns dos Centros Municipais de Servizos Sociais do Burgo e Vilaboa , na casa Consistorial  e na  
páxina web do concello , DEBEREI FORMALIZAR A MATRÍCULA recollendo nestes mesmos centros o RECIBO 
para  PAGAR  o prezo  público  correspondente  a  través  dun INGRESO BANCARIO na conta  municipal  nel 
sinalado, tendo como PRAZO INEXCUSABLE para facelo do dia 1 ao 10 de outubro.
**QUEDO INFORMADO/A do procedemento de baixa da actividade.
**DECLARO  baixo a miña responsabilidade que  non padezo enfermidade ou condición que me incapacite para a 
realización das actividades nas que solicito a inscrición e AUTORIZO ao Concello de Culleredo a comprobar os meus 
datos no padrón municipal e se é o caso nos ficheiros do Clube+65 e do OMVOL de Culleredo. 
Todo isto según  as condicións de acceso reguladas para cada actividade. 

Culleredo,          de  setembro de 2013
Sinatura do/a interesado.

ACTIVIDADES BENESTAR 
FORMATO A-1


