
Dacordo co establecido na Ley Orgánica 15/1999, informámoslle de que os seus datos personais pasarán a formar parte dun 
ficheiro, cuio responsable é CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA con domicilio en Rúa Melide 25-27 Baixo, 15705 
Santiago de Compostela (A Coruña). A finalidade deste ficheiro é realizar a xestión de cursos de formación, concursos e 
eventos que organiza o Clube. Informámoslle que os seus datos poderán ser cedidos a entidades colaboradoras e 
organizadoras das actividades e eventos, co fin de levar a cabo a xestión das mesmas.  
Se o desexa poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito á dirección 
sinalada, adxuntando unha fotocopia do seu DNI. 
 

  

      
  

  
CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  XXÓÓVVEENNEESS  MMAANNEEXXAADDOORREESS  

    ““MMUUIIMMEENNTTAA””  
2017 

 
  

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN  Nº: ____ 
 
PARTICIPANTE: ________________________________ IDADE: _____ SECCIÓN: ______ 
            

DATA NACEMENTO: __________  D.N.I.: _______________ DOMICILIO: _________________________________ 
 
C. P.: _________ LOCALIDADE: ________________________________PROVINCIA: _______________________ 
 
TFNS: _______________________ GANDERÍA: _______________________________   SOCIO CLUBE: SI / NON 
 
 
SOLICITO a inscripción no Concurso de Manexadores, que se celebrará en Muimenta o 9 de Abril ás 11:00 h. 

Igualmente, e como concursante (en caso de menores: pai/nai ou representante legal), autorizo ós organizadores 

para a toma de imaxes do participante arriba indicado e a su posterior difusión e publicación na páxina web da 

entidade, folletos, memorias, revistas, prensa e outros medios de comunicación análogos, coa finalidade de 

promocionar e divulgar as actividades e eventos que leva a cabo a entidade. E para que conste e dando o meu total 

consentimento, asino a presente. 

Muimenta,  a ....... de ...........................  de 2017  -   Sinatura do participante: 

 
                        
 
 
 

AUTORIZACIÓN EN CASO DE MENORES DE IDADE 
 
D./Dna.         D.N.I.       
 

COMO (pai, nai, tutor,..)                          de                     autoriza a 

súa participación no Concurso e acepta as condicións arriba referidas. E para que conste ónde proceda asino a 

presente en Muimenta,  a ………  de ……………. de 2017. 

Sinatura da persoa que autoriza: 
 

 
Entregar cumprimentado e asinado  antes das 10:45h.  
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