
ANEXO I. SOLICITUDE
Para levar a cabo unha actividade será imprescindible un mínimo de 8 persoas inscritas na mesma.

Nome e apelidos:  

Data de nacemento: 

Enderezo:                              

Teléfono 1: 

 
ACTIVIDADE SOLICITADA (os horarios poden variar 
para garantir o bo funcionamento das mesmas

 Ximnasia de mantemento (Ferreira)

 Ximnasia de mantemento (O Cadramón)

 Ioga 

 Taller de memoria 

 Uso de novas tecnoloxías e trámites nas administracións
 

O lugar e horario de desenvolvemento ind

 Fotocopia do D.N.I. ou N.I.F. 

 Certificado médico ou documento que acredite a necesidade ou prioridade para a realización da 

actividade 

 

 Pola presente autorizo ao Concello de O Valadouro para obter os datos de

DECLARO: 

 Que lin, coñezo e acepto

respectar as normas de funcionamento

 

 

En O Valadouro, a ____ de  ________________  de 20__

 

 

 

 

 

Asdo.: 

 

SR ALCALDE

 De acordo co establecido no Regulamento UE 2016/679 de Protección de Datos Persoais (RGPD), informámolo de que o 

responsable de tratamento dos seus datos persoais é o Concello de O Valadouro c

Valadouro. (Lugo). Os seus datos persoais serán empregados para a xestión do expediente administrativo solicitado por vostede

través do presente formulario. La lexitimación para o tratamento dos seus datos pe

datos persoais cederanse cando exista una obrigación legal para cedelos. Vostede ten dereito a acceder, rectificar o suprimir

seus datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicio

consultar na oficina da entidade sita en la dirección arriba indicada ou ben solicitándoa a través da sede electrónica do Con

https://valadouro.sedelectronica.es/info.0                               

SOLICITUDE ACTIVIDADES PARA PERSOAS ADULTAS. 
Para levar a cabo unha actividade será imprescindible un mínimo de 8 persoas inscritas na mesma.

 

DNI: 

C.P.: Localidade:

Teléfono 2: Email: 

ACTIVIDADE SOLICITADA (os horarios poden variar en función da dispoñibilidade de monitores/as e 
para garantir o bo funcionamento das mesmas) 

Ximnasia de mantemento (Ferreira) Luns e mércores de 10:00 a 11:00

Ximnasia de mantemento (O Cadramón) Martes de 18:45 a 19:45

Mércores de 18:00 a 19:00

Martes e venres de 17:30 a 18:30

Uso de novas tecnoloxías e trámites nas administracións Xoves de 17:00 a 18:30

 
O lugar e horario de desenvolvemento indicarase na resolución de persoas admitidas

DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA: 

Fotocopia do D.N.I. ou N.I.F. da persoa solicitante  

 
DOCUMENTACIÓN OPCIONAL 

Certificado médico ou documento que acredite a necesidade ou prioridade para a realización da 

ao Concello de O Valadouro para obter os datos de empadroamento

coñezo e acepto a totalidade das bases reguladoras e me comprometo a cumprir e 

ctar as normas de funcionamento. 

En O Valadouro, a ____ de  ________________  de 20__ 

SR ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE O VALADOURO 
 
 

De acordo co establecido no Regulamento UE 2016/679 de Protección de Datos Persoais (RGPD), informámolo de que o 

responsable de tratamento dos seus datos persoais é o Concello de O Valadouro con dirección en C/ Feira Nova, 1, CP 27770, O 

Valadouro. (Lugo). Os seus datos persoais serán empregados para a xestión do expediente administrativo solicitado por vostede

través do presente formulario. La lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais é o cumprimento dunha obriga legal. Os 

datos persoais cederanse cando exista una obrigación legal para cedelos. Vostede ten dereito a acceder, rectificar o suprimir

seus datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional e detallada de protección de datos, que pode 

consultar na oficina da entidade sita en la dirección arriba indicada ou ben solicitándoa a través da sede electrónica do Con

https://valadouro.sedelectronica.es/info.0                                    

 

Para levar a cabo unha actividade será imprescindible un mínimo de 8 persoas inscritas na mesma. 

Localidade: 

en función da dispoñibilidade de monitores/as e 

Luns e mércores de 10:00 a 11:00 

18:45 a 19:45 

Mércores de 18:00 a 19:00 

Martes e venres de 17:30 a 18:30 

Xoves de 17:00 a 18:30 

persoas admitidas  

Certificado médico ou documento que acredite a necesidade ou prioridade para a realización da 

empadroamento. 

e me comprometo a cumprir e 

De acordo co establecido no Regulamento UE 2016/679 de Protección de Datos Persoais (RGPD), informámolo de que o 

on dirección en C/ Feira Nova, 1, CP 27770, O 

Valadouro. (Lugo). Os seus datos persoais serán empregados para a xestión do expediente administrativo solicitado por vostede a 

rsoais é o cumprimento dunha obriga legal. Os 

datos persoais cederanse cando exista una obrigación legal para cedelos. Vostede ten dereito a acceder, rectificar o suprimir os 

nal e detallada de protección de datos, que pode 

consultar na oficina da entidade sita en la dirección arriba indicada ou ben solicitándoa a través da sede electrónica do Concello:   


