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SOLICITUDE DE MATRÍCULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE FOLCLORE 

DATOS DO/A ALUMNO/A

NOME: APELIDOS

IDADE: NIF/NIE:

ENDEREZO ELECTRÓNICO: DATA NACEMENTO:

ENDEREZO:

CIDADE: PROVINCIA: C.P.:

TELÉFONO FIXO: TELÉFONO MÓBIL:

MATRICULADO/A NO CURSO ANTERIOR SI           NON  

PERTENCE AO GRUPO AZOUGUE SI          NON   

EMPADROADO/A NO CONCELLO DE BETANZOS SI          NON   

FAMILIA NUMEROSA SI          NON   

AUTORIZO

AO CONCELLO DE BETANZOS A CONSULTAR NO PADRÓN MUNICIPAL OS MEUS DATOS DE EMPADROAMENTO

SOLICITO A MATRÍCULA NA/S SEGUINTE/S ACTIVIDADE/S  (DEBE INDICAR CICLO E NIVEL)

         ENSINO INTEGRADO DE  BAILE E PANDEIRETA CICLO PREVIO NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  

      BAILE E DANZAS TRADICIONAI

         DÍA: 

         HORA/S:

         IDADE:

        BÁSICO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

         MEDIO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

         AMPLIACIÓN

          GRUPO AZOUGUE

      PANDEIRETA E CANTO TRADICIONAL                     
      

       DÍA:

        HORA/S:

        IDADE:

          BÁSICO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

         MEDIO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

         AMPLIACIÓN

        GRUPO AZOUGUE

      GAITA

        DÍA:

        BÁSICO NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3 

        MEDIO NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3 

          AMPLIACIÓN

        GRUPO AZOUGUE

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE BETANZOS
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo/a de que o responsable de tratamento dos seus datos persoais é o Concello de Betanzos con enderezo no edificio Liceo, praza de Galicia n.º 1,
15300, Betanzos, A Coruña, correo@betanzos.net. 1. DPO. O delegado de protección de datos do Concello de Betanzos é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. co que poderá contactar en correo@betanzos.net.
2. Finalidade do tratamento. Os datos serán utilizados para facelo/a partícipe da actividade promocionada descrita na presente solicitude, así como a xestión administrativa derivada desta. O feito de que non nos facilite parte da información
solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo que quere solicitarlle ao Concello de Betanzos. Prazo de conservación. Os datos facilitados conservaranse mentres non se solicite a supresión destes e durante o tempo
necesario para darlle cumprimento ás obrigas administrativas. 3. Lexitimación. Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa sinatura da presente circular. 4. Destinatarios/as das cesións. O
Concello de Betanzos cederalle os seus datos de carácter persoal ao persoal ou á empresa contratada para desenvolver a actividade, coa intención única de prestar o servizo. 5. Dereitos. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os
datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade destes. O Concello de Betanzos dispón de formularios específicos para
facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

PEGAR 

AQUÍ 

A FOTOGRAFÍA

mailto:correo@betanzos.net
mailto:correo@betanzos.net
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        HORA/S:

        IDADE:

    PERCUSIÓN TRADICIONAL

       DÍA:

        HORA/S:

        IDADE:

          BÁSICO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

          MEDIO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL  3 

          AMPLIACIÓN

         GRUPO AZOUGUE

        AGRUPACIÓNS
Nestas actividades terán cabida persoas con coñecemento instrumental
previo  (pandeireta,  gaita,  tambor,  todo  tipo  de  percusión,  acordeón,
saxo, clarinete...)  ou coñecemento vocal coa finalidade de  crear unhas
agrupacións mixtas. O/a alumno/a terá que contar co visto e prace dos/as
mestres/as da Escola.

            EMUF

           AZOUGUE

           UNTIA

 DÍA/S, HORA/S E IDADE/S PREFIXADA/S NO FOLLETO DA ESCOLA MUNICIPAL DE FOLCLORE DE CADA CURSO.

 LUGAR:
DATA: SINATURA:

DOMICILIACIÓN DE PAGAMENTO EN ENTIDADE BANCARIA (os/as membros do Grupo Azougue non deben cubrilo)

ENTIDADE: IBAN:

NOME E APELIDOS DO/A TITULAR DA CONTA: DNI:

ENDEREZO DO/A TITULAR DA CONTA:

CONCEPTO (actividade/s nas que participa):

NOME E APELIDOS DO/A ALUMNO/A:

AUTORIZACIÓN

Para o cobramento sucesivo dos recibos cargados na miña conta para o pagamento das cotas das actividades sinaladas na solicitude da
Escola Municipal de Folclore do Concello de Betanzos.

AUTORIZACIÓN PARA A RECOLLIDA NA ESCOLA DO/A MENOR DE IDADE (Cubrir no caso de que a persoa de recollida non sexa a mesma que a que autoriza a asistencia)

NOME E APELIDOS: DNI/NIF:

COMO PAI/NAI OU TITOR/A DE: COMUNICO E AUTORIZO

QUE PODE SER RECOLLIDO/A Á SAÍDA POR (nome, apelidos e DNI):

AUTORIZACIÓN PARA  O USO DE IMAXE DO/A MENOR DE IDADE 

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE BETANZOS
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo/a de que o responsable de tratamento dos seus datos persoais é o Concello de Betanzos con enderezo no edificio Liceo, praza de Galicia n.º 1,
15300, Betanzos, A Coruña, correo@betanzos.net. 1. DPO. O delegado de protección de datos do Concello de Betanzos é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. co que poderá contactar en correo@betanzos.net.
2. Finalidade do tratamento. Os datos serán utilizados para facelo/a partícipe da actividade promocionada descrita na presente solicitude, así como a xestión administrativa derivada desta. O feito de que non nos facilite parte da información
solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo que quere solicitarlle ao Concello de Betanzos. Prazo de conservación. Os datos facilitados conservaranse mentres non se solicite a supresión destes e durante o tempo
necesario para darlle cumprimento ás obrigas administrativas. 3. Lexitimación. Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa sinatura da presente circular. 4. Destinatarios/as das cesións. O
Concello de Betanzos cederalle os seus datos de carácter persoal ao persoal ou á empresa contratada para desenvolver a actividade, coa intención única de prestar o servizo. 5. Dereitos. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os
datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade destes. O Concello de Betanzos dispón de formularios específicos para
facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

PEGAR 

AQUÍ 

A FOTOGRAFÍA
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NOME E APELIDOS: DNI/NIF:

COMO PAI/NAI OU TITOR/A DE: AUTORIZO          NON AUTORIZO  

Ao Concello de Betanzos á publicación e reprodución en diferentes medios (publicacións, páxina web...) das fotografías en que aparece o
meu fillo ou filla participando en actividades organizadas pola Escola  Municipal de  Folclore.  Este material gráfico estará suxeito a uso
exclusivamente educativo e divulgativo.

AUTORIZACIÓN PARA  O USO DE IMAXE DE PERSOAS MAIORES DE IDADE (cubrir só no caso de alumnos/as maiores de idade)

NOME E APELIDOS: DNI/NIF: AUTORIZO      NON AUTORIZO 

Ao Concello de Betanzos á publicación e reprodución en diferentes medios (publicacións, páxina web...) das fotografías en que aparece o
meu fillo ou filla participando en actividades organizadas pola Escola Municipal de  Folclore.  Este material gráfico estará suxeito a uso
exclusivamente educativo e divulgativo.

 LUGAR:
DATA: SINATURA:

DOCUMENTACIÓN

      Unha fotografía tamaño carné (pegala na parte superior da solicitude, no caso de presentar a solicitude en papel)

      Documentación que acredite a condición de familia numerosa, no caso de familia numerosa

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE BETANZOS
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo/a de que o responsable de tratamento dos seus datos persoais é o Concello de Betanzos con enderezo no edificio Liceo, praza de Galicia n.º 1,
15300, Betanzos, A Coruña, correo@betanzos.net. 1. DPO. O delegado de protección de datos do Concello de Betanzos é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. co que poderá contactar en correo@betanzos.net.
2. Finalidade do tratamento. Os datos serán utilizados para facelo/a partícipe da actividade promocionada descrita na presente solicitude, así como a xestión administrativa derivada desta. O feito de que non nos facilite parte da información
solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo que quere solicitarlle ao Concello de Betanzos. Prazo de conservación. Os datos facilitados conservaranse mentres non se solicite a supresión destes e durante o tempo
necesario para darlle cumprimento ás obrigas administrativas. 3. Lexitimación. Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa sinatura da presente circular. 4. Destinatarios/as das cesións. O
Concello de Betanzos cederalle os seus datos de carácter persoal ao persoal ou á empresa contratada para desenvolver a actividade, coa intención única de prestar o servizo. 5. Dereitos. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os
datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade destes. O Concello de Betanzos dispón de formularios específicos para
facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
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