
SOLICITUDE DE PRAZA 

                        MENIÑEIRO NADAL 2021 
 

DATOS DO/A NENO/A 

NOME E APELIDOS 
  
 

DATA DE NACEMENTO 
 

INTOLERANCIAS E/OU ENFERMIDADES: 
 

 

DATOS DO/A SOLICITANTE: PAI, NAI OU TITOR /A LEGAL  

NOME E APELIDOS DNI 
 
 

ENDEREZO CÓDIGO POSTAL 
 
 

TELÉFONO 1 
 

TELÉFONO 2 TELEFÓNO 3 
 
 

OBSERVACIÓNS 

 
 
 

 

1. Autorizo á asistencia do/a neno/a que figura na solicitude, ó programa Meniñeiro Nadal 2021 e a participar 
nas actividades programadas, así como a realizar saídas lúdicas acompañado/a dos/as monitores.  

 

2. Declaro que son certos os datos aportados e fago constar que o/a neno/a non padece ninguna enfermidade 
que o incapacite para a práctica das actividades deste programa. 

 

3. Autorizo ao organizador a realización de fotografías, gravacións de imaxes e rexistro de son e a poder 
utilizalas en folletos ou outros soportes de promoción ou calquera tipo de documento que publique o 
concello, tendo en conta sempre os dereitos da infancia e sen desvirtuar o contexto no que foron captadas. 
Conforme ao disposto na lei orgánica 3/2018 de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais, os 
seus datos serán tratados de xeito confidencial. 

 
COVID-19 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONDICIÓNS DE SAÚDE 
 
⬜ Declaro que a persoa participante non está diagnosticada de Covid-19, non presenta sintomatoloxía 
asociada a este virus nin a presentou nos 14 días previos á data de entrada nesta actividade e non padece 
ningunha outra enfermidade infecto-contaxiosa. 
 
⬜ Declaro que a persoa participante non convive con ninguén afectado polo Covid-19 nin estivo en 
contacto estreito nin compartiu espazo sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada polo 
Covid-19, nos 14 días previos á entrada nesta actividade. 
 
⬜ Comprométome a notificar inmediatamente á organización calquera problema de saúde vinculado ao 
COVID-19 durante o transcurso da actividade. 
 
 
 
 



 
DECLARACIÓN DE COÑECEMENTO DOS RISCOS PARA PERSOAS VULNERABLES (marcar no caso 
de ser ou convivir con PERSOA VULNERABLE: persoa maior de 60 anos/ persoa diagnosticada de 
hipertensión arterial, diabetes, enfermidades cardiovasculares, enfermidades pulmonares crónicas, cáncer, 
inmunodeficiencias/muller embarazada/ persoa con afecciones médicas anteriores). 
 
⬜ Sendo, a persoa participante, persoa vulnerable e/ou convivinte cunha persoa vulnerable, declaro que 
son consciente do risco que corre tanto a persoa vulnerable participante como as persoas vulnerables coas 
que convive. 
 
ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS PERSOAIS DE HIXIENE E PREVENCIÓN FRONTE AO COVID-19 
 
⬜ Lin e acepto as condicións de hixiene e prevención nas que se vai desenvolver a actividade. 
  
DECLARACIÓN DE QUE LEU E ACEPTA A INFORMACIÓN PROPORCIONADA POLA ORGANIZACIÓN 
SOBRE A ADAPTACIÓN DA ACTIVIDADE AO COVID-19 
 
⬜ Declaro que recibín e lin a información de adecuación da actividade ao COVID-19 da entidade 
responsable da actividade e que polo tanto teño coñecemento pleno e estou de acordo coas medidas e 
procedementos que propón. 
 
 
 
Dacordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos 
Dereitos Dixitais, informámoslle de que os datos facilitados serán tratados pola Entidade Local coa 
finalidade de poder desenvolver esta actividade. Devanditos datos serán tratados de maneira confidencial, 
e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos 
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidad dos seus datos, 
usando o procedemento de Exercicio de Dereitos da Sede Electrónica. 
 
 
Cabana de Bergantiños, _______ de decembro de 2021 
 
 
 
 
 
 

       Sinatura 
 
 
 

 

MEDIDAS DE HIXIENE E PREVENCIÓN 
 

- Será obrigatorio o uso de máscara tanto por parte do persoal monitor como das persoas participantes.  
 
- Os/as participantes deben traer a súa propia máscara á actividade e unha de reposto na mochila. 
 
- Hixiene de mans frecuente con auga e xabón ou solucións hidroalcólicas. É importante que, cando 
menos, esta hixiene de mans se realice a entrada, tras cambiar de actividade, antes e despois da 
“merenda” e despois de ir ao lavabo.  
 
- Ao tusir ou esbirrar, cubrir a boca e o nariz co cóbado flexionado.  
 
- Usar panos desbotables e tirar estes tras o seu uso. 
 
- Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.  
 
- Evitar coller pertenzas alleas. De ser necesario facelo, procederase a desinfectar o material 
posteriormente.  

  
 
 
 
O Concello de Cabana de Bergantiños, resérvase o dereito de efectuar as modificación de instalacións e 
horarios que considere oportunas. 
 

 


