INSCRICIÓN NO CERTAME DE REGUEIFAS
Nome e apelidos*:

*No caso de menores de 14 anos a inscrición debe facerse cos datos do/a titor/a legal dunha das persoas participantes (categoría
(catego xeral) ou
dunha persoa docente do centro educativo ao que pertencen (categoría escolar).

Documento de identidade:
Enderezo postal:

Correo electrónico de contacto:
Teléfono de contacto:
Nome do grupo:
Centro educativo (só para a categoría escolar):
Curso/s (só para a categoría escolar):
Título do vídeo:
Categoría:
Xeral

Escolar

Relación de todas as persoas que participan no vídeo (nome e apelidos e data de nacemento):
nacemento)

Autorización
zación para difundir o vídeo de xeito público a través da páxina de Facebook de
Enreguéifate (facebook.com/enreguéifate):
SI

NON

(neste caso, o vídeo unicamente será visto pola organización e polo xurado)

Participación de menores de idade
Cada persoa menor de idade que participe no vídeo deberá contar coa autorización correspondente do
seu titor ou titora, asinada no modelo anexo que cómpre enviar escaneado xunto con este formulario
formu
de
inscrición ao enderezo electrónico do certame.
Protección de datos
Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter
persoal, os datos que nos facilita serán incorporados a ficheiros do Concello de Santiago para a xestión e
desenvolvemento do certame Enregueifate coas limitacións que sinalan as normas legais e coas que
indica neste formulario.
En calquera momento poderá exercer os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición
comunicándoo por escrito no Rexistro Xeral do Concello ou a través do correo electrónico do certame.
Aceptación das bases

A inscrición no certame Enreguéifate implica a aceptación das súas bases.

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAREN
PARTICIPAR PERSOAS MENORES DE IDADE NO
CERTAME DE REGUEIFAS ENREGUÉIFATE
E

Nome e apelidos: ______________________________________________________________________
Documento de identidade: _______________________
_________________________________________________________
________________________________________
como seu/súa titor/titora legal de
Nome da persoa menor: _______________________________________________
_______________________________________________________________
_________________
Documento de identidade (en caso de telo):
te : _________________________________________________
dou a miña autorización para que participe no certame de regueifas Enreguéifate e para que,
que de acordo
coas bases, se utilie a súa imaxe en vídeo para os fins do certame, coas limitacións contidas na Lei
orgánica 1/82, do 5 de maio,
aio, de protección ao dereito á honra e á intimidade persoal, familiar e á imaxe
do menor.
_______________, _____ de _________________
__________
de _________
(sinatura do/da titor/a legal do/a menor)

