Documentación que hai que entregar:
□ Ficha de Inscrición cos datos completos
□ 1 Foto
□ Copia da tarxeta do seguro sanitario (se non participa en actividades de grupos de Amencer)
_______________________________________________________________________________

Eu,

D/Dona______________________________________________________________

con DNI _________________________________ como Pai /Nai /Titor/a,
AUTORIZO a ______________________________________________________________
a participar nas actividades da Asociación Xuvenil Amencer que se desenvolverán en Ourense durante
os meses de Decembro de 2017 e Xaneiro de 2018 (Mañás de Nadal) e tamén acepto as condicións
expostas na Política de protección de datos e dou consentimento para transferir os datos que me
solicitan da Asociación Xuvenil Amencer.
Política de Protección de datos de carácter persoal
Segundo o disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, no Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se
aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, e o Real Decreto 195/2000, de 11 de febreiro, polo que se establece o prazo para implantar as medidas de
seguridade dos ficheiros automatizados, a Asociación Xuvenil Amencer informa da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado cos datos solicitados
por Amencer e baixo a súa responsabilidade, coas finalidades de solicitar información para a publicación de imaxes ou fotos na páxina web ou calquera publicación de Amencer,
ao longo da súa estanza na asociación e anos posteriores. Ademais, os datos solicitados relativos ao nome, apelidos, domicilio, teléfono e correo-e, poderán facilitarse á
Administración e a aquelas organizacións colaboradoras na nosa tarefa educativa, no caso de que sexan necesarios.
Os que subscriben o presente documento, na súa calidade de representantes legais do menor asociado á Asociación Xuvenil Amencer, autorizan a Amencer para que obteña e utilice imaxes e o nome
do menor, relacionadas coa actividade da asociación, nas publicacións de todo tipo que realice a Asociación, xa sexan imprimidas ou en formato dixital (páxina web, orlas, etc.). Así mesmo autorizan que
as devanditas imaxes sexan obtidas e difundidas polos medios de comunicación e en redes sociais utilizadas por Amencer (youtube, twitter, facebook...), sempre que a devandita difusión non comporte
unha intromisión ilexítima na intimidade, honra ou reputación do menor ou sexa contraria aos seus intereses, todo iso nos termos establecidos no artigo 4 número 3 da Lei Orgánica1/1996, de
Protección Xurídica Menor.
Durante o proceso de recollida dos datos, a familia e/ou interesado será informada do carácter obrigatorio ou non de recollida de tales datos, agás para a inscrición, en cuxo caso a Asociación Xuvenil
Amencer informa dende este momento á familia e/ou interesado que non se considerará de carácter voluntario, polo que será necesario a súa inclusión para a formalización da inscrición proporcionar os
datos relativos á identidade, domicilio e outros datos necesarios para a formalización e conclusión da inscrición. Todos os datos solicitados ao longo da súa estanza na Asociación Xuvenil Amencer,
acóllense ao establecido neste consentimento.
O Usuario poderá exercitar, respecto dos datos solicitados na forma prevista no apartado anterior, os dereitos recoñecidos na Lei Orgánica 15/1999, e en particular os dereitos de acceso, rectificación
ou cancelación de datos e oposición, se resultase pertinente, así como o de revogación do consentimento para a cesión dos seus datos. Os dereitos referidos no parágrafo anterior poderán ser exercitados
polo Usuario, mediante solicitude escrita e asinada dirixida á seguinte dirección: Asociación Xuvenil Amencer, Praza Don Bosco, 1, baixo -32003 (Ourense). Esta mesma dirección será á que deberá
dirixir a familia as súas solicitudes de exercicio dos referidos os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición fronte a calquera das compañías á que se cedan os datos persoais, de
conformidade co previsto no parágrafo seguinte.
Mediante a aceptación destas condicións, a familia consente expresamente a cesión ou comunicación dos datos incluídos no ficheiro referido no primeiro parágrafo neste acto, á Asociación Xuvenil
Amencer.
A Asociación Xuvenil Amencer, comprométese, na utilización dos datos incluídos no ficheiro, a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do ficheiro, así como a dar
cumprimento á súa obriga de gardalos e a adoptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido no Real Decreto 1720/2007.
A Asociación Xuvenil Amencer, non se fai responsable das imaxes realizadas, publicadas ou difundidas por terceiros ou persoas non autorizadas expresamente para o tratamento destas pola Asociación.

E así asino en Ourense a___________de ______________ de 2017
Sinatura pai/nai/titor

Asociación Xuvenil
AMENCER
32003 – OURENSE
Praza Don Bosco 1 - baixo
32003 – OURENSE
Tfno./Fax: 988 218 123

www.amencer.org
amencer@amencer.org

Ficha de inscrición Mañás de Nadal
Curso 2017-2018

Mañás de Nadal é un proxecto que pretende educar en valores a través do xogo,
favorecer a creatividade dos vosos fillos/as, a participación e o traballo en equipo, e poder
seguir empregando as instalacións colexiais fóra do horario escolar.

Nome: ________________________Apelidos:_________________________________________________

O horario será de 10.00 a 13.30 h

Data de nacemento: _____/______/________ DNI:__________________________Curso:_____________

Os destinatarios/as destas actividades poderán ser todos os nenos / as desde 4º de
Infantil ata 2º da ESO.
O prazo de inscrición: Recolleranse inscricións ata cubrir as prazas, tendo preferencia
aqueles que se inscriban ás dúas semanas.
Prazas dispoñibles: 72 prazas (Infantil) e 84 prazas ( de 1º Primaria a 2º ESO).
Servizo de gardería: haberá servizo de gardería de 9:00-10:00 e de 13:30-14:00 (se
houbese un número mínimo). O prezo total é de 1.50 euro ao día.

Colexio:_______________________________

Nº de irmáns (incluído/a ti):__________________

Nº Socio Amencer:______________________
Teléfono móbil:___________________________ Teléfono fixo:__________________________________
Enderezo:______________________________________________________________________________
C.P.: _____________ Localidade: ________________________ Provincia:__________________________
Correo electrónico: ________________________________@____________________________________
Nome do pai/titor:_____________________________________________DNI:______________________

AVISOS
MARTES 26
INFANTIL

PRIMARIA

XOGOS DE
BENVIDA

PRIMARIA

SOMOS
BONECOS!

Roupa Cómoda

Roupa cómoda

XOGOS DE
BENVIDA

PISCINA
PAVILLÓN

Roupa Cómoda

Bañador,toalla,
chanclas,roupa
para cambiarse

MARTES 2
INFANTIL

MÉRCORES 27

Profesión:______________________________________ Teléfono:_______________________________
XOVES 28

VENRES 29

PAZOLANDIA

FESTA FIN DE
ANO

Profesión:______________________________________ Teléfono:_______________________________

Roupa Elegante

Correo-e (familia):_________________________________@____________________________________

Roupa Cómoda
PAZOLANDIA

MÉRCORES 3

FESTA FIN DE
ANO

Roupa cómoda
Roupa Elegante

XOVES 4

VENRES 5

Nome da nai/titora:____________________________________________DNI:______________________

□ Desexo recibir no correo electrónico información das actividades de Amencer durante todo o curso.
Seguro médico do participante:_____________________________________________________________
Nº afiliación:____________________________________________________________________________
Observacións médicas (detalle aqui calquera información que debéramos ter en conta: alerxias, medicamentos,
tratamentos, alimentación,…):

OBRADOIROS

PATINAXE

CINE

VISITA SSMM
REIS MAGOS

__________________________________________________________________________

Roupa Cómoda

Roupa de Abrigo
e Luvas

Roupa Cómoda

Roupa Cómoda

A entidade conta co seguro obrigatorio de responsabilidade civil, dacordo co Decreto de Tempo Libre 50/2000 de Galicia,
do 20 de Xaneiro, o cual non cubre accidentes nin asistencia sanitaria dos usuarios/as nas actividades da mesma, polo cal é
imprescindible que aporten unha copia da súa tarxeta sanitaria para poder participar nas mesmas.

PATINAXE E
ROTEIRO DE
BELÉNS

XOGO NA
CIDADE

CINE

VIVAMOS
COMO REIS

Roupa Cómoda

Roupa Cómoda

Roupa Cómoda

Roupa de Abrigo
e Luvas

Sabe nadar?

SI □ NON □

Semana na que te inscribes: 1º □ 2º □
Garderia: mañá □ mediodia □ puntualmente □ _________________________________________

*A programación pode sufrir modificacións por motivos alleos á organización ou climatolóxicos.
Cotas:

Garderia:

1º semana (26,27,28,29 de decembro) __ 24 €

Mañá (9.00-10.00) ______ 1 €

2º semana (2, 3, 4 e 5 xaneiro) _____24 €

Mediodía (13.30-15.00) ___0,50 €

RESGARDO (A COMPLETAR POLA ORGANIZACIÓN)
Nome e Apelidos (participante):_____________________________________________________________
Cantidade a pagar:_____________________

As 2 semanas__________________ 45 €

Socios do ANPA María Auxiliadora terán un desconto de 5€

Selo e sinatura da organización ao entregar todo o material.
Selo e sinatura

