
CONCELLERÍA DE DESENVOLVEMENTO SOCIOECONÓMICO, 
TURISMO E FESTAS
SERVIZO DE DINAMIZACIÓN, FORMACIÓN E EMPREGO.

REXISTRO

SOLICITUDE DE  INSCRICIÓN

Curso de PODA E ENXERTOS
prazo inscricion 

do 22 ao 31 de outubro 2018

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 Curso de PODA E ENXERTOS
sábados do 10 de novembro ao 1 de

decembro 

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

Estou empadroado/a no Concello de Culleredo

O/a solicitante coa súa sinatura  autoriza ao Concello de Culleredo a comprobar os datos do Padrón 
Municipal para verificar o que se manifesta nesta solicitude.

COMPROBADO
pola administración

Empadroados/as en Culleredo.

Non empadroados/as en Culleredo.

PREZO PÚBLICO E BONIFICACIÓNS: MARCAR A QUE
CORRESPONDA

Serán beneficiarias de bonificación as persoas empadroadas
en Culleredo nas seguintes situacións, segundoprezo 
público e sempre documentalmente xustificadas no 
momento da inscricion

Persoas desempregadas coa tarxeta do SEPE.

Persoas que teñan certificado  de grao de discapacidade igual ou superior a un 
33%.

Persoas maiores de 18 anos con carné xove.

Persoas maiores de 65 anos.

Familias con carné de familia numerosa.

- E, en cumprimento do que se establece na Lei 15/1999, de PROTECCIÓN DE DATOS, de 13 de decembro e demais disposicións normativas para o seu desenvolvemento,AUTORIZO de xeito expreso e inequivoco
ao Concello de Culleredo para a inclusión e tratamento dos meus datos persoais, co fin de tramitar a participación neste curso  así como a comprobación dos meus datos no Padrón municipal e demais ficheiros do Concello. 
ESTOU INFORMADO/A, do dereito que teño a opoñerme a que estes datos figuren nos ficheiros municipais mediante achega dun ESCRITO e do meu DNI/NIE.

CULLEREDO,               de                                    de 2018 SINATURA

Sr. Alcalde Presidente do  Concello  de Culleredo.


