CIM – CONCILIACIÓN – PRAZO EXTRAORDINARIO XOGARZÚA 2019
Cubrir por ambos os proxenitores. De non ser posible, marque o motivo na parte traseira da solicitude.
SOLICITANTE

SOLICITANTE

NAI OU TITORA LEGAL: NOME E APELIDOS
TFNO DE CONTACTO:
DNI/ NIE:
Autorizo para comprobar os meus datos de padrón municipal no
Concello de Arzúa.

 SI

 NON

Autorizo para comprobar os datos de padrón municipal da miña filla ou
fillo no Concello de Arzúa.

 SI

 NON

Autorizo para as saídas que a organización considere oportunas fóra do
edificio no que realice a actividade (pistas deportivas, piscina...).

 SI

 NON

Autorizo para a realización de fotografías onde apareza a imaxe da miña
filla ou fillo e a súa difusión en carteis ou redes sociais do Concello de
Arzúa, sempre en relación coa dita actividade.

 SI

 NON

É necesaria a sinatura de ambos os proxenitores. De non ser posible, Sinatura nai:
marque a situación na parte traseira deste documento.
SOLICITANTE

SOLICITANTE

PAI OU TITOR LEGAL:
TFNO DE CONTACTO:
DNI/NIE:
Autorizo para comprobar os meus datos de padrón municipal no
Concello de Arzúa.

 SI

 NON

Autorizo para comprobar os datos de padrón municipal da miña filla ou
fillo no Concello de Arzúa.

 SI

 NON

Autorizo para as saídas que a organización considere oportunas fóra do
edificio no que realice a actividade (pistas deportivas, piscina...)

 SI

 NON

Autorizo para a realización de fotografías onde apareza a imaxe da miña
filla ou fillo e a súa difusión en carteis ou redes sociais do Concello de
Arzúa, sempre en relación coa dita actividade.

 SI

 NON

É necesaria a sinatura de ambos os proxenitores. De non ser posible, Sinatura pai:
marque a situación na traseira deste documento.

DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE A ACHEGAR:





DNI/NIE nai solicitante
DNI/NIE pai solicitante
Fotocopia do libro de familia
Fotocopia da tarxeta sanitaria da/o menor.

CALENDARIO: As publicacións faranse no taboleiro do CIM, e no taboleiro municipal da casa do Concello.
A) Inscricións: do 8 ao 12 de xullo de 2019
B) Publicación da lista de persoas preadmitidas e das emendas de solicitudes no taboleiro: 16 de xullo
C) Prazo de emenda de solicitudes: do 16 de xullo ao 18 de xullo
D) Publicación da lista definitiva de persoas preadmitidas: 22 de xullo
E) Pagamento de taxas: do 24 ao 29 de xullo.

CIM – CONCILIACIÓN – PRAZO EXTRAORDINARIO XOGARZÚA 2019
MENOR DE IDADE

MENOR DE IDADE

NOME E APELIDOS:
IDADE:
EMPADROADA/O EN:
ALERXIAS/
ENFERMIDADES…

 Achegar informe médico.

DISCAPACIDADE:

 Achegar certificado discapacidade

QUENDA ESCOLLIDA:

7ª quenda (5 a 9 agosto)
8ª quenda (12 a 16 agosto) 9ª quenda (19 a 23 agosto)
10ª quenda (26 a 30 agosto) 11ª quenda (2 a 6 de setembro)

Bonific. familia numerosa

 Achegar fotocopia en vigor do título para a bonificación

Exen. Progr. Educ. Familia

 Achegar informe da educadora familiar do Concello de Arzúa

CASOS ESPECIAIS:
A) No caso de que o menor, a nai e o pai NON estean empadroados en Arzúa, deberase achegar o volante de
empadroamento da persoa de Arzúa coa que estea residindo o/a menor no tempo do XOGARZÚA. Tamén poden
autorizar a súa comprobación.
PERSOA EMPADROADA EN ARZÚA E QUE RESIDE CO/COA MENOR NO TEMPO DO CONCILIA
NOME E APELIDOS:
DNI/NIE:
RELACIÓN CO/COA MENOR:
AUTORIZO á comprobación dos meus Sinatura:
datos de padrón municipal de Arzúa
B) Persoas autorizadas a recoller e entregar a/o menor, ademais da nai ou do pai:
NOME E APELIDOS:
DNI/NIE:
NOME E APELIDOS:
DNI/NIE:
C) No caso de non poder asinar ambos os proxenitores, marque o motivo.





Separación ou divorcio
Falecemento
Non consta no rexistro a paternidade
Outras situacións: __________________________________________

D) PREFERENCIAS NA ORDE DE ACCESO (marcar)
 Traballa a nai. Achegar última nómina, certificado de empresa ou informe de vida laboral
 Traballa o pai. Achegar última nómina, certificado de empresa ou informe de vida laboral

