
FORMALIZACIÓN DE NOVA MATRÍCULA
ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS – CURSO 2021-2022ANEXO I

FORMULARIO DE MATRÍCULA

DATOS ALUMNO/A
APELIDOS: NOME:
D.N.I.: DATA NACEMENTO: E-MAIL:
RÚA: Nº:
ANDAR: LETRA: CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONO 1: TELÉFONO 2:
DISCAPACIDADE: Tipo GRAO: DEPENDENTE: SI NON

DATOS DO/A TITOR/A (só en caso de menor ou dependente)
APELIDOS NOME:

D.N.I. DATA NACEMENTO:

PERSOA  E TELÉFONO DE CONTACTO DURANTE A ACTIVIDADE
Nome e apelidos: Teléfono móbil:

NOVA MATRÍCULA NA ESCOLA DEPORTIVA MUNICIPAL
E.D.M.: INSTALACIÓN:
GRUPO E HORARIO:

E DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
 Que son certos os datos facilitados.
 Que non padezo ningunha enfermidade que me incapacite para a práctica da devandita actividade deportiva (Nota: O

Servizo Municipal de Deportes resérvase a facultade de requirir certificado médico de idoneidade do alumnado, nos casos
que considere oportunos).

 Que coñezo e acepto todas e cada unha das condicións da convocatoria publicada na páxina web municipal na data de
sinatura do presente documento.

 Que sei nadar 25 metros sen tocar fondo nin suxeitarme a medios auxiliares fixos ou móbiles (para a matrícula nas EDM de
Natación desde os 9 aos 60 anos, ambos inclusive)

 Que coñezo o protocolo de prevención fronte á COVID-19 das Escolas Deportivas Municipais e comprométome a cumprilo
na súa totalidade.

 Que accederei ás instalacións deportivas municipais coas medidas de protección esixidas e que cumprirei as normas de
utilización que marca o protocolo e as directrices do persoal das instalacións.

 Que non estiven en contacto con ningunha persoa que dera positivo en Covid-19 nos últimos 14 días.
 Que non padecín síntomas compatibles coa Covid-19 nos últimos 14 días.
 Que avisarei de forma inmediata ao servizo municipal de Deportes se algunha das circunstancias anteriores sucedesen ou

dese positivo en Covid-19, para que se poidan tomar as medidas oportunas.
 Que a pesar da existencia dun protocolo de prevención, son consciente de que sempre existe un risco de contaxio por

COVID-19, produto da circulación do virus a nivel mundial sen existencia de vacina na data de emisión deste documento.

USO DA IMAXE

NO CASO DE MENOR DE IDADE OU PERSOA DEPENDENTE: AUTORIZO EXPRESAMENTE á utilización da imaxe dixital
(foto e vídeo) do meu fillo/a, para a súa publicación na páxina web do Concello da Coruña ou nas redes sociais do propio
Concello: SI /NON

NO CASO DE MAIOR DE IDADE: AUTORIZO EXPRESAMENTE á utilización da miña imaxe dixital (foto e vídeo), para a
súa publicación na páxina web do Concello da Coruña ou nas redes sociais do propio Concello: SI/NON

A Coruña,                    de de 2021

Ado. O/a alumno/a
(No caso de menores de idade deberán asinar ambos proxenitores ou titores)

FORMALIZACIÓN DE NOVA MATRÍCULA
ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS – CURSO 2021-2022ANEXO I

FORMULARIO DE MATRÍCULA

DATOS ALUMNO/A
APELIDOS: NOME:
D.N.I.: DATA NACEMENTO: E-MAIL:
RÚA: Nº:
ANDAR: LETRA: CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONO 1: TELÉFONO 2:
DISCAPACIDADE: Tipo GRAO: DEPENDENTE: SI NON

DATOS DO/A TITOR/A (só en caso de menor ou dependente)
APELIDOS NOME:

D.N.I. DATA NACEMENTO:

PERSOA  E TELÉFONO DE CONTACTO DURANTE A ACTIVIDADE
Nome e apelidos: Teléfono móbil:

NOVA MATRÍCULA NA ESCOLA DEPORTIVA MUNICIPAL
E.D.M.: INSTALACIÓN:
GRUPO E HORARIO:

E DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
 Que son certos os datos facilitados.
 Que non padezo ningunha enfermidade que me incapacite para a práctica da devandita actividade deportiva (Nota: O

Servizo Municipal de Deportes resérvase a facultade de requirir certificado médico de idoneidade do alumnado, nos casos
que considere oportunos).

 Que coñezo e acepto todas e cada unha das condicións da convocatoria publicada na páxina web municipal na data de
sinatura do presente documento.

 Que sei nadar 25 metros sen tocar fondo nin suxeitarme a medios auxiliares fixos ou móbiles (para a matrícula nas EDM de
Natación desde os 9 aos 60 anos, ambos inclusive)

 Que coñezo o protocolo de prevención fronte á COVID-19 das Escolas Deportivas Municipais e comprométome a cumprilo
na súa totalidade.

 Que accederei ás instalacións deportivas municipais coas medidas de protección esixidas e que cumprirei as normas de
utilización que marca o protocolo e as directrices do persoal das instalacións.

 Que non estiven en contacto con ningunha persoa que dera positivo en Covid-19 nos últimos 14 días.
 Que non padecín síntomas compatibles coa Covid-19 nos últimos 14 días.
 Que avisarei de forma inmediata ao servizo municipal de Deportes se algunha das circunstancias anteriores sucedesen ou

dese positivo en Covid-19, para que se poidan tomar as medidas oportunas.
 Que a pesar da existencia dun protocolo de prevención, son consciente de que sempre existe un risco de contaxio por

COVID-19, produto da circulación do virus a nivel mundial sen existencia de vacina na data de emisión deste documento.

USO DA IMAXE

NO CASO DE MENOR DE IDADE OU PERSOA DEPENDENTE: AUTORIZO EXPRESAMENTE á utilización da imaxe dixital
(foto e vídeo) do meu fillo/a, para a súa publicación na páxina web do Concello da Coruña ou nas redes sociais do propio
Concello: SI /NON

NO CASO DE MAIOR DE IDADE: AUTORIZO EXPRESAMENTE á utilización da miña imaxe dixital (foto e vídeo), para a
súa publicación na páxina web do Concello da Coruña ou nas redes sociais do propio Concello: SI/NON

A Coruña,                    de de 2021

Ado. O/a alumno/a
(No caso de menores de idade deberán asinar ambos proxenitores ou titores)

FORMALIZACIÓN DE NOVA MATRÍCULA
ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS – CURSO 2021-2022ANEXO I

FORMULARIO DE MATRÍCULA

DATOS ALUMNO/A
APELIDOS: NOME:
D.N.I.: DATA NACEMENTO: E-MAIL:
RÚA: Nº:
ANDAR: LETRA: CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONO 1: TELÉFONO 2:
DISCAPACIDADE: Tipo GRAO: DEPENDENTE: SI NON

DATOS DO/A TITOR/A (só en caso de menor ou dependente)
APELIDOS NOME:

D.N.I. DATA NACEMENTO:

PERSOA  E TELÉFONO DE CONTACTO DURANTE A ACTIVIDADE
Nome e apelidos: Teléfono móbil:

NOVA MATRÍCULA NA ESCOLA DEPORTIVA MUNICIPAL
E.D.M.: INSTALACIÓN:
GRUPO E HORARIO:

E DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
 Que son certos os datos facilitados.
 Que non padezo ningunha enfermidade que me incapacite para a práctica da devandita actividade deportiva (Nota: O

Servizo Municipal de Deportes resérvase a facultade de requirir certificado médico de idoneidade do alumnado, nos casos
que considere oportunos).

 Que coñezo e acepto todas e cada unha das condicións da convocatoria publicada na páxina web municipal na data de
sinatura do presente documento.

 Que sei nadar 25 metros sen tocar fondo nin suxeitarme a medios auxiliares fixos ou móbiles (para a matrícula nas EDM de
Natación desde os 9 aos 60 anos, ambos inclusive)

 Que coñezo o protocolo de prevención fronte á COVID-19 das Escolas Deportivas Municipais e comprométome a cumprilo
na súa totalidade.

 Que accederei ás instalacións deportivas municipais coas medidas de protección esixidas e que cumprirei as normas de
utilización que marca o protocolo e as directrices do persoal das instalacións.

 Que non estiven en contacto con ningunha persoa que dera positivo en Covid-19 nos últimos 14 días.
 Que non padecín síntomas compatibles coa Covid-19 nos últimos 14 días.
 Que avisarei de forma inmediata ao servizo municipal de Deportes se algunha das circunstancias anteriores sucedesen ou

dese positivo en Covid-19, para que se poidan tomar as medidas oportunas.
 Que a pesar da existencia dun protocolo de prevención, son consciente de que sempre existe un risco de contaxio por

COVID-19, produto da circulación do virus a nivel mundial sen existencia de vacina na data de emisión deste documento.

USO DA IMAXE

NO CASO DE MENOR DE IDADE OU PERSOA DEPENDENTE: AUTORIZO EXPRESAMENTE á utilización da imaxe dixital
(foto e vídeo) do meu fillo/a, para a súa publicación na páxina web do Concello da Coruña ou nas redes sociais do propio
Concello: SI /NON

NO CASO DE MAIOR DE IDADE: AUTORIZO EXPRESAMENTE á utilización da miña imaxe dixital (foto e vídeo), para a
súa publicación na páxina web do Concello da Coruña ou nas redes sociais do propio Concello: SI/NON

A Coruña,                    de de 2021

Ado. O/a alumno/a
(No caso de menores de idade deberán asinar ambos proxenitores ou titores)



DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA

a) Menores de 14 anos: Fotocopia do DNI (de non telo, do Libro de Familia) e do DNI do pai/nai.

b) A partir de 14 anos e ata os 18: Fotocopia do DNI e do DNI do pai/nai.

c) Alumnado de 18 anos e maiores desta idade: Fotocopia do DNI

d) Alumnado suxeito a tutela, con independencia da idade: fotocopia do DNI, se o tivese e, ademais, do documento
legal que a acredite e do D.N.I. do titor/a.

e) De acordo co disposto no artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, non se requirirán aos interesados datos ou documentos que fosen achegados
anteriormente polo interesado a calquera Administración. A estes efectos, o interesado deberá indicar en que
momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos, debendo as Administracións Públicas
solicitalos electrónicamente a través das súas redes corporativas ou dunha consulta ás plataformas de
intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto. Excepcionalmente, se as
Administracións Públicas non puidesen solicitar os citados documentos, poderán solicitar novamente ao interesado a
súa achega.
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