
  
Data de entrega:____________    Hora:_____ 

 
 

FICHA PREINSCRICIÓN CAMPAMENTO 
VERÁN 2022 

 
Nome e apelidos________________________________________________________ 
 
Data nac:_______________Enderezo_______________________________________ 
 
Nome do pai______________________________________ Teléfono_____________ 
 
Nome da nai_______________________________________Teléfono_____________ 
 
*Riscar a opción correcta      
  

FAMILIA 
MONOPARENTAL 

SI TRABALLAN OS 
PROXENITORES? 

NAI SI NON 

NON PAI SI NON 
 

(Aportarase Certificado da empresa na que indique o horario de traballo) 
 

 

 
É alerxíco a algo:  Si          A que__________________________________    Non 

Ten algunha outra patoloxía, enfermidade que precise medicación, limitación 

fisiolóxica ou funcional?:   Si         Cal______________________________   Non 

Que precisaría:  

 

 

 
 

*Risque as quendas e os meses para os que solicita a utilización da Campamento 
 

XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO  

23-30 1-15 18-29 1-12 17-31 1-7 

 

*Risque o horario de entrada ó Campamento  
 

ENTRADA ÁS 8:00 HORAS ENTRADA ÁS 9:00 HORAS 

 
 
 
 
 

SOCIO/A DO 
CVCV 

SI Nº 
CON INGRESOS DA RISGA 

EN EXCLUSIVA 

SI 

NON NON 

Número de fillos/as que 
acuden ó Campamento 

 Número de meses que acudiron á 
Ludoteca na tempada escolar          
(setembro 2020-xuño 2021) 
excluídos os períodos vacacionais 

 

 



 
 

DATOS DAS PERSOAS AUTORIZADAS PARA A RECOLLIDA DO/A MENOR 

NOME E APELIDOS  PARENTESCO DNI TELÉFONO 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 
*AUTORIZO á realización de fotografías durante as actividades de verán 
realizadas no Campamento do Centro, co fin de seren publicadas no blog, páxina 
web  (www.valladares.tv) ou no facebook.    Si  Non 
 
*NOTA: Esta preinscrición será firme no momento de facer efectivo o pago da primeira 
mensualidade ou quincena,  para o cal será obligatoria a entrega na oficina do comprobante de 
pago (nas propias oficina presencialmente ou a través do correo electrónico cvallada@ctv.es) 
despois de ser admitido/a o/a neno/a na Ludoteca (listaxe que se publicará na Web 
www.valladares.tv). Do resto das mensualidades farase o pago nas datas indicadas no folleto 
informativo do Campameno). 

Asdo: _____________________ 

Nai/Pai/ Titor legal 
 

 

 

Clausula informativa para os formularios da entidade. 

De conformidade co Reglamento Xeral de Protección de Datos e a través da cumprimentación do presente formulario, o Centro 
Cultural Artístico e Recreativo de Valladares, incristo no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos, infórmate que 
os datos de carácter legal que nos proporciones reenchendo o presente formulario serán tratados polo Centro Cultural Artístico e 
Recreativo de Valladares como responsable do ficheiro da base de datos dos nosos socios e socias.  
 
A normativa obliga á conservación destes datos mentres dure a relación, en caso de que esta finalizase bloquearíanse para mantelos 
durante os prazos de prescripción legal. 
 
A finalidade da recollida e tratamento dos datos personais que lle solicitamos son para proporcionarte os servicios e recursos da 
entidade, e facilitar a comunicación entre a asociación e os socios ademais  das xestións cos mesmos, sempre coa finalidade de 
empregalos para o uso interno da entidade e en ningún caso serán cedidos a terceiros, salvo nos casos que exista unha obrigación 
legal. 
 
Lexitimación: Ao marcar a casilla de aceptación, Vde.  está dando o seu lexitimo consentimento para que os seus datos sexan 
tratados conforme ás finalidades de este formulario, para o conseguinte disfrute dos recursos e servicios que ofrecemos.  
 

   

Acepto       Non Acepto                
 
Como usuario e interesado informamoste que os datos que nos facilites atoparanse ubicados no arquivo da entidade garantindo os 
adecuados niveis de seguridade.  
Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, transparencia da información, supresión, limitación e 
portabilidade, conforme ao establecido na lexilación vixente, dirixíndose por escrito ao Centro Cultural Artístico e Recreativo de 
Valladares, entidade responsable dos ficheiros, no seguinte enderezo: Estrada Xeral de Valladares, 261  36315 VIGO (Pontevedra) 
ou mediante correo electrónico: administracion@valladares.tv 
 
 
 
……………………………………….. 

              Sinatura 
 


