
CIPAX Centro de informacion e participación  Xuvenil 

REXISTRO

SOLICITUDE DE PRE- 
INSCRICIÓN 18 al 23 Abril  2022

 CURSO DE MONITOR/A DE ACTIVIDADES DE LECER E TEMPO LIBRE

DATOS DO/A SOLICITANTE

  1º APELIDO  2º APELIDO   NOME    NIE / NIF

SEXO: HOME /MULLER    DATA DE NACEMENTO   LUGAR DE NACEMENTO

 ENDEREZO    LOCALIDADE

 CONCELLO   PROVINCIA   CÓDIGO POSTAL   

TELÉFONO MÓBIL     TELÉFONO FIXO   ENDEREZO ELECTRÓNICO

SOLICITA  a inscrición no seguinte Curso monitor@s de actividades 
de lecer e tempo libre 2022

DECLARO QUE  Sinale o que proceda cun SI ou cun NON SI NON

Estou empadroado/a no Concello de Culleredo

Estou desempregado/a inscrito/a  como demandante de emprego no  SEPE

 estou en posesión do carné xove

Teño  o carné de familia numerosa.

As circunstancias declaradas cun SI deben ser xustificadas documentalmente

O/a solicitante coa súa sinatura, autoriza ao Concello de Culleredo a comprobar os seus datos no 
Padrón Municipal de Habitantes o día da data para verificar a súa inscrición no mesmo. 

COMPROBADO
pola administración

TAXAS: A pagar no Centro Municipal de Formación e Emprego "Pablo Picasso"

Tasa xeral Non empadroad@s 353,00 €

Empadroad@s 175,00 €

BONIFICACIÓNS

Serán beneficiarias de bonificación  nas seguintes situacións

Con carne xove 25,00%

Familias con carné de familia numerosamilia numerosa 10,00%

Unidad familiar 1 persoa desempregadas coa tarxeta do SEPE 10,00%

Tarifas especiais (Informe social) Gratiuito 

O interesado AUTORIZA e DA o seu CONSENTIMENTO informado, libre e específico ao Concello de Culleredo para o tratamento dos datos persoais aquí reflectidos para actividades que son propias do
mesmo, para o seguimento e xustificación da actividade no exercicio dos poderes públicos ostentados por esta Administración en aras de dar cumprimento ao interese xeral propugnado polo artigo 103
da CE en relación co disposto na Lei 39/2015, de 2 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. O órgano responsable e encargado do tratamento é o Concello de
Culleredo cuxa dirección é Rúa do Concello, 12 - 15189 Culleredo (A Coruña), todo ó que se informaós efectos dos artigos 6 e 7 do Regramento n.º 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de
27 de abril de 2016 (RXPD). Os datosproporcionados neste modelo normalizado e documentación anexa, pasarán a formar parte dun Rexistro do Concello de Culleredo, onde poderá exercer os dereitos
de acceso, rectificación, cancelación e oposición (incluíndo expresamente a limitación do tratamento) dirixindo ao Concello solicitude neste eido. Así mesmo, informámoslle que o tratamento dos seus
datos será realizado de acordo co disposto no RXPD.

CULLEREDO a   , de   de 2022 SINATURA

Sr. Alcalde Presidente do  Concello  de Culleredo.
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