DESEÑANDO O TEU FUTURO NA COSTA DA MORTE

FICHA INSCRICIÓNS MOCIDADE
As persoas interesadas deberán cubrir esta inscrición, que terá que ser asinada, xunto
coa autorización do titor legal do/a menor e entregado no Rexistro en calquera dos
concellos promotores (Camariñas, Mazaricos, Muxía ou Vimianzo, ata o 19 de agosto.
A documentación que deberá acompañarse será:
-

Documento de identidade do/a menor (si o tivera)
Copia do libro de familia
Tarxeta da Seguridade Social na que esté incluído o menor
IBAN da conta na que apareza como cotitular ou titular o menor solicitante das estadías.
(certificado da entidade bancaria)
Talla de camiseta do menor participante

As estadías nas empresas colaboradoras terán lugar nos meses de verán de agosto e
setembro. Terase en conta, na medida do posible, as preferencias da mocidade e a
dispoñibilidade das empresas. O transporte para as visitas ás empresas e as accións
formativas corre a cargo do programa. Os rapaces e rapazas participantes faranse cargo
da merenda ou comida, no caso de seren necesario, e do traslado á empresa na que se
realice a estadía que será de 5 dias e 5horas cada día.
IDENTIFICACIÓN DO PARTICIPANTE
Nome e Apelidos
Data de Nacemento
Enderezo:
Localidade / C.P.
@ obrigatorio

DNI
Teléfono
Móbil

DATOS DO PAI, NAI OU TITOR LEGAL
Nome e Apelidos
DNI
@
Móbil
Nº S. Social (inclúe menor)
FORMACIÓN
Curso escolar rematado
Especialidade, no seu caso
Centro de ensino
Cursos NON escolares
realizados (3 últimos)
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OUTROS DATOS
Experiencias previas: apoio empresa familiar, voluntariado, contratacións, etc
Ano e duración
Descrición de tarefas xerais/ocupación

¿Pertences a algunha asociación ou club?
Nome da entidade/club
¿Tes participado en intercambios, prácticas en empresas ou estadías?
Ano
Descrición da actividade

EMPRESAS

Enumera do 1 en adiante os sectores empresariais do teu
interese. O 1 corresponder ao sector o que máis che interesa.
Sector primario (agrícola, gandeiro, pesca e forestal)
Especifica que actividade deste sector
Sector industria (construción, agroalimentacion, téxtil, carpinterías, …)
Especifica que actividade deste sector
Turismo, Hostalería (restaurante, aloxamento, información turística...)
Especifica que actividade deste sector
Comercio
Actividades deportivas
Actividades de ocio e tempo libre
Perruquería e estética
Instalacións eléctricas e fontanería
Axencias de viaxe
Inmobiliarias e seguros
Entidades bancarias
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Servizos médicos e paramédicos
Academias e actividades formativas
Medios de comunicación
Transportes
Servizos informáticos e TIC´s
Asesoría e servizos para empresas
Servizos sociais e axuda a dependentes
Ofimática e informática
Imaxe e son
Administración pública (biblioteca, administración, gardería...)
Especifica que actividade deste sector
OUTROS, especifica

A selección realizarase pola orde de inscrición no rexistro tendo preferencia as persoas
participantes de maior idade e que non teñan participado neste programa en anos
anteriores. No caso de ter prazas seguirase a orde de inscrición e criterio de idade coas
persoas que xa participaran neste programa no ano anterior.
A mocidade seleccionada será notificada por teléfono e a non resposta ás tres
chamadas producirá baixa automática pasando ao seguinte mozo e moza por orde na
listaxe de seleccionados. Esta listaxe quedará publicada na web www.camarinas.net e
na web https://onosofuturo.wordpress.com
En ........................., a ....... de ........................ de 2016

Asdo.: …………………………...................................................
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AUTORIZACIÓN PARA AS VIAXES, ESTADÍAS, GRAVACIÓN E TOMA DE FOTOGRAFÍAS
DO/A MENOR PARTICIPANTE (sinatura obrigatoria)
De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección
de Datos de Carácter Persoal,
Dona/Don …………………………………………………………………………………………….
con DNI ………………….., pai/nai ou titor/a (en caso de ser menor de idade)
de ……………………………..………………………………………………………………………….
AUTORIZO ao Concello de Camariñas para:
*A publicación do nome e da imaxe da miña filla ou fillo, realizada durante o proxecto
Deseñando o teu futuro na Costa da Morte 2016, en filmacións, en calquera tipo de
soporte, para á difusión das actividades e proxectos educativos e lúdicos nos que
participe nas webs do concello e do proxecto, exposicións ou publicacións. O uso será
exclusivamente educativo, promocional e lúdico. Polo tanto, as accións, produtos e
utilidades derivadas da súa utilización non poderán xerar ningún tipo de lucro persoal
nin comercial.
*Incluír nun ficheiro os datos dos/as menores coa finalidade da organización da
actividade. Declaro estar informado/a sobre os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición que podo exercitar no Concello de Camariñas.
Tamén autorizo á participación, aos desprazamentos e as viaxes e estadías en empresas
deste menor que se organicen dentro do proxecto Deseñando o teu futuro na Costa da
Morte 2016.
E para que así conste, asino esta autorización .
En ........................., a ....... de ........................ de 2016

Asdo.: ……………………....................................................

