
 

 

CABALGATA DE REIS 2020 

Inscrición participantes menores de idade 

 
LOCALIZACIÓN NA CABALGATA – Para cubrir pola organización 

a 

N.º ASIGNADO   

CARROZA /  TREN ASIGNADO  
 

  
 
DATOS DA/O MENOR: 

NOME 
 
 

1.º APELIDO 
 
 

2.º APELIDO 
 
 

IDADE 
 
 

EMPADRONADO EN A 
CORUÑA 

SI  NON  

 
 
DATOS DA NAI/PAI/TITOR-A/REPRESENTANTE LEGAL: 

NOME  

1.º APELIDO  

2.º APELIDO  

DNI  TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

            

SOLICITO que a/o menor que represento participe como figurante na Cabalgata de Reis que se 

realizará na Coruña o día 5 de xaneiro de 2020, cunha duración aproximada de 3 horas, máis 2 horas 

previas ao desfile, para o que acepto todas as condicións que establece a organización, incluído o 

consentimento para uso da imaxe da/o menor no material audiovisual que se poida xerar para 

difundir, publicitar e exhibir o evento nas diferentes canles corporativas de comunicación.  

 

A Coruña, 2 de xaneiro de 2020 

 

 

(sinatura) 



 

 
NORMAS DE OBRIGADO CUMPRIMENTO 

1. As persoas figurantes menores de idade deben presentarse, co resgardo de inscrición, 

acompañadas pola nai, polo pai ou pola persoa titora, o día 5 de xaneiro de 2020 ás 15.30 

horas na entrada do CEIP Sal Lence (Avenida de Oza, 224, 15006 A Coruña), onde 

quedarán a cargo das persoas responsables da organización da Cabalgata de Reis 2020. 

2. As persoas figurantes deberán presentarse vestidas unicamente cuns leggins, zapatillas 

deportivas/botas, camiseta térmica de manga longa e un xersei, tamén de manga longa, todo 

de cor negra. O resto das prendas que conforman o vestiario e o chuvasqueiro (para caso de 

choiva) serán facilitados polo IMCE na modalidade de cesión. 

3. Desde o momento de entrega ata a hora de inicio da cabalgata, as persoas figurantes 

permanecerán nas instalacións do centro, onde se vestirán, e realizarán actividades variadas 

para amenizaren a espera ata a chegada das súas maxestades os Reis Magos de Oriente. 

4. Durante o percorrido as/os figurantes lanzarán caramelos desde as súas carrozas, sempre 

atendendo as indicacións dos seus monitores asignados. 

5. A duración do percorrido da Cabalgata de Reis 2020 será aproximadamente de 3 horas, e 

está prevista a chegada á praza de María Pita ás 20:30 horas. 

6. Unha vez finalizado o saúdo real, e SÓ ENTÓN, procederase á recollida das/dos figurantes 

menores polas persoas responsables, pai, nai ou titor/a, pola “porta” que corresponda, previa 

comprobación das pulseiras identificativas de ambos. 

7. En NINGÚN CASO se poderá acceder ás zonas delimitadas pola organización na praza de 

María Pita para recoller a un/unha figurante con anterioridade á finalización do saúdo real. 

 

Acepto as normas sinaladas pola organización para participar na Cabalgata de Reis 2020 e, para que 

así conste, asino este documento. 

 

A Coruña, 2 de xaneiro de 2020 

 

 

 

 (sinatura).  


