
 

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO 
CAMPAMENTO MUNICIPAL DE VERAN 2019 

Campamento Xuvenil A Devesa - Illa de Ons   

Concello de Marín CO610 
 
Pai/Nai ou Titor/a 
DNI 

 
Nome e apelidos 

 
Rúa 

 
Número 

 
Bloque 

 
Piso 

 
Porta 

 
CP 

 
Municipio 

 
Provincia 

 
Teléfono móbil  

 
Teléfono fixo  

 
Correo electrónico 

 
 
Datos do participante 
DNI 

 
Nome e apelidos 

 
Domicilio 

 
Municipio 
 

Provincia 
 

Data de nacemento 
 

Outros datos 
 

 

Solicita 
Asistencia do participante ao campamento organizado polo Concello de Marín (so se pode elexir una opción): 

 Campamento Xuvenil A Devesa en Ribadeo (2-11 de agosto) 25 prazas 

  Illa de Ons (11-18 agosto) 25 prazas 
 
 

Información  
- O prazo para presentar a solicitude é dende o 10 de xuño ao 14 de xullo. 
- Sorteo en caso de exceso de demanda: 17 de xuño ás 13:00 no Concello. Se un campamento ten exceso de demanda e o outro non, os 
que no obteñan  praza no campamento sorteado, terán preferencia no campamento no que sobren prazas. 
- Os participantes seleccionados, deberán pagar o prezo público de 90,00 € (no prazo que se comunique) na Tesourería Municipal e 
presentar a seguinte documentación:  

• Fotocopia da cartilla ou tarxeta sanitaria. 
• Fotocopia do DNI do titor/a e do participante, se o ten, senón fotocopia do libro de familia. 
• Volante de empadroamento (Só no caso de non autorizar a consulta). 

 

 
 
Autorizacións 
Autorizo ao Concello de Marín a consultar o Padrón de Habitantes. 

 Si  Non 

 
Marín, ___ de ______ de 2019 

 
 

Asdo:________________ 
 

Sra Alcaldesa do Concello de Marín 
INFÓRMASELLE que o Concello de Marín, en virtude do disposto no artigo 8 da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía 
dos dereitos dixitais (LOPDGDD), procederá ao tratamento dos datos persoais aquí reflectidos, de acordo coas competencias atribuídas pola lexislación aplicable ao 
réxime local, en aras de dar cumprimento ao interese público propugnado polo artigo 103 da CE en relación co disposto na Lei 39/2015, de 2 de outubro, do 
procedemento administrativo común das Administracións Públicas, e co regulado no artigo 6 do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello de 
27 de abril de 2016 (RXPD). O órgano responsable e encargado do tratamento é o Concello de Marín cuxa dirección é Avda. de Ourense s/n 36900 Marín (Pontevedra), 
segundo o disposto no Título V da LOPDGDD.Os datos proporcionados neste modelo normalizado e documentación anexa, pasarán a formar parte dun Rexistro do 
Concello de Marín (Pontevedra), onde poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición (incluíndo expresamente a limitación do tratamento) 
de acordo co Capítulo II do Título III da LOPDGDD; dirixindo ao Concello solicitude neste eido. Así mesmo, indicámoslle que o tratamento dos seus datos será 
realizado integramente segundo a LOPDGDD e o RXPD. 
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