
 
                                                                                                                                                                      Departamento de Deportes 
 

V E R Á N S   D E P O R T I V O S 
CONCELLO DE BOIRO 2017. XXIV EDICIÓN 

 

Ficha de inscrición: 
 
Nome: ____________________ Apelidos: ____________________________________________ 
 
DNI: ___________________ Enderezo: ______________________________________________ 
 
Teléfono: ________________________ Data de nacemento: _____________________________ 
 

Denominación da actividade Duración Importe a ingresar
 
 
 

 
 

 

Data do pago:  
Entidade:  

 
 

Autorización/consentimento para a realización de fotografías e gravación de imaxes 
(obrigatorio marcar unha das dúas opcións) 

 
Autorizo a realización de fotografías ou gravación de imaxes (uso interno do Servizo Municipal de 
Deportes) 

 Non autorizo a realización de fotografías ou gravación de imaxes (uso interno do Servizo Municipal 
de Deportes) 

 
Sinatura do interesado  Sinatura de autorización (pai, nai ou titor) 
    (maior de idade) 
    Nome e apelidos: ________________________________________ DNI________________ 
 
 
 
 
 
 

Boiro, _____ de ______________ de 2017 
 
 
Aclaracións: 
 
1. Aptitude física. O asinante fai constar que non padece ningunha enfermidade que o incapacite para a práctica deportiva, tendo feito o oportuno 
recoñecemento médico. Asimesmo, coñece as condicións de realización da actividade e acepta totalmente as mesmas. 
 
2. Responsabilidade. O Departamento de Deportes do Concello de Boiro exímese de toda responsabilidade que se poida esixir pola participación na 
actividade, como perda de obxectos persoais, roubo ou lesións a consecuencia da práctica deportiva. A sinatura da inscrición na actividade implica a 
aceptación da exención de responsabilidade por parte do Departamento de Deportes do Concello de Boiro nos casos referidos. 
 
3. Protección de datos. O interesado consinte que os datos reflexados nesta solicitude se incorporen a un ficheiro automatizado, do que é responsable o 
Departamento de Deportes do Concello de Boiro, e poderán ser utilizados coa finalidade, forma, limitacións e dereitos que recolle a Lei Orgánica 15/1999 
do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. 
O titular dos datos terá dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos na lei. Para exercer o dereito de cancelación o 
interesado pode dirixirse ao enderezo reflexado no pé de páxina desta ficha. 
 

Departamento de Deportes. Casa da Cultura “Ramón Martínez López”. Parque da Cachada.  
Tfno: 981-84 84 25  / E-mail: deportes@boiro.org 

 


