







Nome e apelidos do participante:___________________________________________________________

DNI participante:______________________ Data de nacemento: ___/___/____
Correo-e : ________________________________________ Teléfono/s:____________________________
É necesario traer a tarxeta orixinal ao campamento

Seguro médico:_________________________ Nº afiliación:______________________________________
Alerxias e intolerancias (medicamentos, alimentos, ambientais,…):_______________________________
______________________________________________________________________________________
Tratamento médico durante o campamento (indique razón, posoloxía,…):_________________________
______________________________________________________________________________________
¿Sabe nadar?:  Si  Non

Por defecto se entende que o participante realizará a proba obrigatoria de test de antíxenos para a detección da
COVID19 no seu centro xuvenil de orixe nas 24 horas anteriores á saida do campamento. En caso excepcional que
se precise realizar en outro centro xuvenil ou de forma privada aportando o certificado resultante á organización,
indique aquí a súa preferencia:

Eu, ___________________________________________, con DNI______________, como pai/nai/titor/a
AUTORIZO a _____________________________________, menor de idade, a participar no campamento
indicado anteriormente nesta ficha, organizado pola Inspectoría Salesiana “Santiago el Mayor” de Madrid
e a Delegación de Pastoral; e tamén autorizo a tomar as medidas necesarias en caso de urxencia. Afirmo
tamén que os datos contidos nesta ficha son verdadeiros.
Inspectoría Salesiana “Santiago o Maior” trata a información que lle facilita coa finalidade de xestionar o alta dos seus usuarios que participan nos
campamentos organizados pola entidade. A base legal para o tratamento dos seus datos é a de poder atender a súa solicitude de inscrición. Os datos
proporcionados se conservarán mentras se manteña de alta como usuario ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais. Os datos poderán
ser cedidos ás Federacións Don Bosco de Galicia e Castela e León, e ás entidades aseguradoras. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre si estamos
tratando os seus datos persoais por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa portabilidade, limitación
ou supresión cando os datos xa non sexan necesarios mediante escrito dirixido ao enderezo r/ Marqués de la Valdavia 2, 28012, Madrid. Asimesmo, e
especialmente se considera que non obtivo satisfacción plena no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a autoridade nacional de
control dirixindose a estos efectos á Axencia Española de Protección de Datos, r/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

 Autorizo a Inspectoría salesiana “Santiago o Maior” á captación de imaxes e/ou video como participante do campamento con fins
divulgativos das nosas actividades lúdicas e formativas e compartilas nas redes sociais oficiais da entidade tales como Facebook, Twitter e/ou
Instagram.
Autorizo, nas 24 horas anteriores ao comezo do campamento, á realización por parte da entidade organizadora ao participante de unha
proba de antíxenos obrigatoria para a súa participación, ou a aportar un certificado da realización de unha proba similar de ámbito privado.
Entendo que para que o participante poida asistir ao campamento dita proba de detección da COVID19 debe ser NEGATIVA.

En ___________________ a ________de _____________de 2021
Asinado.

