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CAMPAMENTOS DEPORTIVOS MUNICIPAIS VERÁN 2021 

FORMALIZACIÓN INSCRICIÓN 

 
DATOS DA PERSOA MENOR DE IDADE QUE SE MATRICULA 

(Idades comprendidas entre os 6 e os 13 anos, cumpridos a 31.12.2021) 

Nome: 

Apelidos:  
 
Data de nacemento: 
 
Domicilio:  
 
 
 
DATOS DO PAI, NAI, TITOR OU TITORA 
Nome: 

Apelidos: 

NIF:  

Teléfono de contacto 1: 

Teléfono de contacto 2: 

Correo electrónico: 

(O correo electrónico vaise utilizar para notificarlle calquera comunicación ou incidencia relativa 

á súa inscrición e prescrición. Revise, por favor, o correo antes de enviar o formulario) 

 
EMPADROADO/A NA CIDADE DA CORUÑA: SI / NON 

 
 

PRECISA O CAMPAMENTO POR MOTIVOS DE CONCILIACIÓN: SI / NON 
 

(Soamente se poderá marcar esta casilla no caso de que o pai, nai ou titor/a poida acreditar 

documentalmente ante o Concello da Coruña que a súa xornada de traballo coincide no horario 

coa quenda solicitada) 

 

  

 

FOTO 
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QUENDA NA QUE SE MATRICULA 
 (EN FUNCIÓN DA ASIGNACIÓN DE PRAZAS PUBLICADA) 
 

QUENDA PERIODO SEDE CÓDIGO MARQUE 
CUNHA X 

QUENDA 1 DO 28 DE XUÑO AO 11 DE 
XULLO 

RIAZOR RI001  

QUENDA 1 DO 28 DE XUÑO AO 11 DE 
XULLO 

NOVO MESOIRO NM001  

QUENDA 1 DO 28 DE XUÑO AO 11 DE 
XULLO 

SAN FRANCISCO 
JAVIER 

FJ001  

QUENDA 2 DO 12 DE XULLO AO 25 DE 
XULLO 

RIAZOR RI002  

QUENDA 2 DO 12 DE XULLO AO 25 DE 
XULLO 

NOVO MESOIRO NM002  

QUENDA 2 DO 12 DE XULLO AO 25 DE 
XULLO 

SAN FRANCISCO 
JAVIER 

FJ002  

QUENDA 3 DO 26 DE XULLO AO 8 DE 
AGOSTO 

RIAZOR RI003  

QUENDA 3 DO 26 DE XULLO AO 8 DE 
AGOSTO 

NOVO MESOIRO NM003  

QUENDA 3 DO 26 DE XULLO AO 8 DE 
AGOSTO 

SAN FRANCISCO 
JAVIER 

FJ003  

QUENDA 4 DO 9 DE AGOSTO AO 22 DE 
AGOSTO 

RIAZOR RI004  

QUENDA 4 DO 9 DE AGOSTO AO 22 DE 
AGOSTO 

NOVO MESOIRO NM004  

QUENDA 4 DO 9 DE AGOSTO AO 22 DE 
AGOSTO 

SAN FRANCISCO 
JAVIER 

FJ004  

QUENDA 5 DO 23 DE AGOSTO AO 3 DE 
SETEMBRO 

RIAZOR RI005  

QUENDA 5 DO 23 DE AGOSTO AO 3 DE 
SETEMBRO 

NOVO MESOIRO NM005  

QUENDA 5 DO 23 DE AGOSTO AO 3 DE 
SETEMBRO 

SAN FRANCISCO 
JAVIER 

FJ005  

 
 
 
SOLICITA HORARIO AMPLIADO (SI/NON) 
En caso afirmativo, sinale o  horario solicitado: 

OPCIÓNS SI NON 
Opción 1: de 08:30 a 09:00 horas   
Opción 2: de 14:00 a 14:30 horas   
Opción 3: de 08:30 a 09:00 horas e de 14:00 a 14:30 horas   
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DATOS DE INTERESE 
 

O/a solicitante padece algunha doenza que lle impida realizar actividades físicas: SI / NON 

En caso afirmativo, por favor, detalle o tipo de doenza: 

 

O/a solicitante precisa algún tipo de atención específica individualizada: SI / NON.  

En caso afirmativo, por favor, detalle o máximo posible: 

 

O solicitante presenta algunha discapacidade: SI / NON 

En caso afirmativo, por favor, indique o tipo: 

 

O solicitante sabe nadar: SI / NON 

O/a solicitante precisa atención médica específica (diabetes, epilepsia, medicación…):  
SI / NON 
En caso afirmativo, por favor, detalle o máximo posible: 
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AUTORIZACIÓN PARA A RECOLLIDA DO/A MENOR 

AUTORIZO ás persoas relacionadas a continuación para a recollida do meu fillo/a nos 
campamentos deportivos municipais de verán 2021: 

(O solicitante da inscrición xa non é necesario nesta relación, si é importante poñer o outro proxenitor ou 

si hai algún tipo de cuestión legal por favor indícalo no apartado de outras cuestiones) 

NOME E APELIDOS NIF/NIE Parentesco/relación 

   

   

No caso de que se autorice a recollida dos/as menores por persoas distintas ao solicitante, deberán aportar 

no momento de realizar a inscrición unha fotocopia do NIF ou NIE. 

 

AUTORIZACIÓN DE SAÍDA DO RECINTO SEN A PRESENZA DUNHA PERSOA ADULTA 

AUTORIZO a que o meu fillo/a menor de idade abandone o recinto municipal unha vez 
finalizada a xornada de campamento so baixo a miña responsabilidade: (só para o caso 

de nenos e nenas a partir de 11 anos): SI / NON 

 
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR SAÍDAS E EXCURSIÓNS 
 
AUTORIZO á que o meu fillo/a se desprace (en autobús ou andando), para acudir as instalacións 
deportivas municipais co fin de practicar deporte e xogos, e tamén  a outro tipo de instalación, 
parque ou praia, no caso de que se organice algunha excursión: SI / NON 
 
 
USO DA IMAXE DO/A MENOR 
 
AUTORIZO EXPRESAMENTE á que se lle saquen fotos ao meu fillo/a ou a que se grave algún 
vídeo onde poida aparecer de forma puntual, para a súa publicación na páxina web do Concello 
da Coruña ou nas redes sociais do propio Concello, así como para que, no seu caso, o menor 
poida levar de recordo algunha foto do campamento: SI / NON 
 
A Coruña,  ......................................                      
 
 
Asdo………………………………………….. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 

Consonte ao RGPD (EU) 2016/679, do 27 de abril de 2016, e a súa lexislación complementaria, cedo os datos 
persoais recollidos nesta inscrición para que sexan incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de A 
Coruña. Respecto deles, poderei exercer os dereitos de acceso, rectificación e cancelación, nos termos previstos 
na citada lexislación, dirixíndome por escrito, no rexistro xeral do Concello de A Coruña. A estes datos terá acceso 
a empresa que contrate o Concello da Coruña para a xestión dos campamentos municipais, así como os seus 
traballadores/as, vencellados a esta actividade e serán tratados de forma confidencial. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
D./D.ª………………………………………………………………………….……………………….. 
 
con NIF/NIE ou PASAPORTE ……………………, en calidade de nai, pai ou titor/a do/a dito/a menor 
...................................................................................................................................................  
 
DECLARO baixo a miña responsabilidade que o menor para o que solicito a preinscrición no campamento 
deportivo municipal de verán: 
 

• Estar empadroado no Concello de A Coruña:  SI / NON 
 

• Que preciso a conciliación laboral para o coidado do menor: SI / NON 
(Só se pode declarar esta circunstancia no caso de que os dous proxenitores estean traballando 
na data solicitada dos campamentos de verán) 

 
• Que a pesar de non estar empadroado no Concello da Coruña, traballo no término municipal da 

Coruña e preciso os campamentos por motivos de conciliación: SI / NON  
 

• Coñezo o protocolo aprobado pola Concellaría de Deportes para a realización dos campamentos 
deportivos municipais e o seu cumprimento de forma exhaustiva. 

 
DECLARO: 
 
Que son consciente dos riscos que entraña a  práctica deportiva en espazos comúns con outros nenos e 
nenas nunha situación de pandemia como a que nos encontramos na actualidade. 
 
Que o neno ou nena non padeceu ningún síntoma compatible coa Covid-19 (febre, cansazo, tose seca, 
dificultade para respirar) nos últimos 15 días e que se aparecese algún deses síntomas antes ou durante 
a realización do campamento comunicareino inmediatamente ante o Servizo Municipal de Deportes e o 
menor abandonará o campamento de inmediato. 
 
Que o/a menor ou as persoas coas que convive non estiveron en contacto con ningunha persoa que dera 
positivo por Covid-19 nos últimos 15 días e que se estiveran en contacto antes ou durante a realización do 
campamento comunicareino inmediatamente ante o Servizo Municipal de Deportes e o/a menor 
abandonará o campamento de inmediato. 
 
Que o/a menor non pertence a ningún dos grupos de risco relacionados polo Ministerio de Sanidade en 
materia de Covid-19, nin convive con ningunha persoa que poida pertencer a eses grupos de riso (diabetes, 
enfermidade cardiovascular, hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en 
fase de tratamento activo, mulleres embarazadas e maiores de 60 anos). 
 

 
A Coruña,  
 
 
Asdo. ……………………….. 


