FICHA DE INSCRICIÓN
Campamento de verán - Narahío 2014
Datos da persoa participante
Se a persoa participante non dispón de DNI, correo electrónico ou teléfono propio non non é preciso encherer ese espazo.

Nome:

Apelidos:

Sexo:

día

Nacionalidade

ano

mes

DNI:

Tlf. móbil:
Sabe nadar

Correo-e:
Ten alerxias coñecidas

Medicación ou dieta especial Cíteas:

Vacinas en regra

Contén esfínteres

Non sabe nadar

Utilice o cadro de observacións (pax 2) para os detalles

Datos familiares:
Pai/Titor:
DNI:

Tlf móbil:

Profesión:

Tlf móbil:

Profesión:

Nai/Titora:
DNI:

Enderezo familiar
Tipo de vía:
Portal

Codigo postal:

Bloq.

Poboación:

Tlf. fixo:

Esc.

Piso

Porta

Provincia:

Correo-e familiar:

Contacto en caso de urxencia:
1. D./Dna.

Teléfono:

2. D./Dna.

Teléfono:

Autorización:
D./Dna.

como pai / nai / titor legal do menor

autorizo a

a participar no campamento de verán que

organiza o Grupo Scout Hércules 283 en Narahío (San Sadurniño) entre os días 1 e 15 de xullo de 2014.
En

Asdo:

a

de

de

Imprimir ficha
(deberá estar asinado polo pai / nai ou Titor/a Legal )

FICHA DE INSCRICIÓN
Campamento de verán - Narahío 2014
Aútorización para o tratamento de datos persoais e uso de imaxe
con DNI:

Eu
Como pai, nai, titor, titora de

declaro ter sido informado/a por parte da ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT HÉRCULES 283 que os datos persoais
do meu fillo/a, titorando, serán tratados co fin de realizar unha adecuada planificación, desenvolvemento e
xestión das actividades sociais, culturais,recreativas, deportivas e o aire libre que organiza a entidade dentro do
seu campamento de verán. Tamén autorizo a que os datos persoais do meu fillo/a sexan cedidos a ASDE Scouts de Galicia, co fin de levar a cabo a correcta xestión e organización de actividades conxuntas e contar cos
seguros correspondentes de accidentes e responsabilidade civil. Ademais, coa sinatura deste documento,
consinto o tratamento e cesión de datos especialmente protexidos (datos de saúde) do meu fillo/a, coas
finalidades anteriormente descritas.
Asemade, e salvo que manifeste a miña oposición marcando a casilla habilitada a tal efecto, autorizo a toma de
imaxes do meu fillo/a e a súa posterior difusión e publicación na Web, medios de comunicación e outras
publicacións, coa finalidade de promocionar e divulgar as actividades levadas a cabo pola Asociación.
Non autorizo a publicación de imaxes do meu fillo/a.
Asemade, e salvo que manifeste a miña oposición marcando a casilla habilitada a tal efecto, autorizo a toma de
imaxes do meu fillo/a e a súa posterior cesión a ASDE-Scouts de Galicia, ASDE-Scouts de España e a OMMS
(federacións scouts de ámbito autonómico, estatal e mundial ás que pertence a nosa Asociación), para a súa
publicación na web, medios de comunicación e outras publicacións, coa finalidade de promocionar e divulgar as
actividades que levan a cabo. .
Non autorizo a publicación de imaxes do meu fillo/a.
Por último, e salvo que manifeste a miña oposición marcando a casilla habilitada a tal efecto, autorizo o envío de
información actualizada sobre actividades e outros eventos que organice a Asociación que poidan ser do meu
interese.
Non desexo recibir comunicacións comerciais da asociación
Para que conste, tendo lido o redactado anteriormente, e dando o meu total consentimento, asino a presente a
data de hoxe.
En

a

de

de

Asdo:

Observacións

Pago
En efectivo

Transferencia bancaria na conta 2080-0068-71-3040015019

citar no concepto o nome do participante

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal,
informámoslle que, mediante a cumprimentación do presente formulario, os seus datos persoais quedarán incorporados e
serán tratados nos arquivos da Asociación Grupo Scout Hércules 283, co fin de xestionar e organizar as actividades. De
acordo co previsto na citada Lei Orgánica pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos
seus datos de carácter persoal remitindo un escrito ao correo electrónico: hercules283@scout.es

