
 

SOLICITUDE DE PRAZA 

RURALÍZATE 2022 
 

DATOS DO/A SOLICITANTE  

NOME E APELIDOS DNI 
 
 

ENDEREZO CÓDIGO POSTAL 
 
 

TELÉFONO 1 
 

TELÉFONO 2 DATA DE NACEMENTO 
 
 

DISCAPACIDADE 
SI                  NON 
No caso de sinalar SI é necesario presentar o anexo II 

EMPADROADO/A NO 
CONCELLO DE CABANA 
SI                        NON 

ACTIVIDADES SOLICITADAS 

RESTAURACIÓN 
ARRANXOS 

FLORAIS 
RISOTERAPIA MANUALIDADES 

ARRANXOS 
NAVIDEÑOS 

     

OBSERVACIÓNS 

 
 
 

 

1. Declaro que son certos os datos aportados e fago constar que non padezo ninguna enfermidade que me 
incapacite para a práctica das actividades nas que me inscribo. 
No caso de detectarse falsidade o/a abaixo asinante causará baixa automáticamente na actividade na que esté 
inscrito/a. 
 

2. Autorizo a toma de fotografías, gravacións de imaxes e rexistros de son e a poder difundilas a través dos 
medios de comunicación audiovisuais, redes sociais, xornais ou para súa utilización en folletos, outros soportes 
de promoción ou calquera tipo de documento que publique o concello. 
No caso contrario sinale o recadro que segue:       non autorizo. 

 

3. Acepto que o Concello de Cabana de Bergantiños, resérvase o dereito de efectuar as modificacións de 
instalacións e horarios que considere oportunas.  

 

 
COVID-19 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONDICIÓNS DE SAÚDE 

 
⬜ Declaro que non estou diagnosticado/a de Covid-19, non presento sintomatoloxía asociada a este virus nin a 
presentei nos 14 días previos á data de entrada nesta actividade e non padezo ningunha outra enfermidade 
infecto-contaxiosa. 

 
⬜ Declaro que non convivo con ninguén afectado pola Covid-19 nin estiven en contacto estreito nin compartin 
espazo sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada pola Covid-19, nos 14 días previos á entrada 
nesta actividade. 

 
⬜ Comprométome a notificar inmediatamente á organización calquera problema de saúde vinculado á 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 persoa vulnerable e/ou convivinte cunha persoa vulnerable, declaro que son consciente do risco que 
corro así como as persoas vulnerables coas que convivo. 

 
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. 

 
CONSENTIMENTO INFORMADO SOBRE COVID-19 

 
⬜ Declaro que, logo de recibir e ler atentamente a información contida neste documento, son consciente dos 
riscos que implica, para min e para as persoas que conviven conmigo, a participación na actividade no contexto 
da crise sanitaria porvocada pola COVID-19, que asumo baixo a niña responsabilidade. 

 
 
 

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 estas actividades. 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 _______________________ de 2022 
 
 
 
 

   Sinatura 
 

 

MEDIDAS DE HIXIENE E PREVENCIÓN 
 

- Máxima puntualidade na entrada e saída das actividades. 

- Uso obrigatorio de máscara. 

- Hixiene de mans frecuente con auga e xabón ou solucións hidroalcólicas. É importante que canda menos, esta 
hixiene de mans se realice a entrada e saída de cada actividade. 

- Evitar o contacto físico e manter as distancias interpersoais. 

- É obrigatorio levar o material propio, en ioga e ximnasia de mantemento, cada usuario/a deberá levar a súa 
esterilla de uso individual.  

- Con carácter xeral, non se compartirá ningún material e, se iso non fose posible, procederase a desinfectar o 
material posteriormente. 

- As bolsas, mochilas ou efectos persoais se deixarán nos espazos habilitados para este fin. 

 
  

 
 

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


