
SOLICITANTES MENORES DE EDAD
D/  ..........................................................................DNI .............................................

Dª  ..........................................................................DNI .............................................

Titor/a D/Dª  ...........................................................DNI .............................................
1º.– Autorizo a asistencia  do/a menor á “Campaña de Vela 2022”
2º.– Declaro que non padece ningunha enfermidade que lle impida participar nesta campaña.
      SI               NON
3º.– Autorizo a realizar a reportaxe fotográfica ao meu/miña fillo/a e para que se publique na 

web de Deportes da Deputación da Coruña.
      SI               NON
A non autorización será tida en conta para os efectos de evitar no posible recompilar imaxes do menor. En todo 
caso, sendo tomada a dita imaxe a través de fotografía, vídeo ou calquera outro medio de captación procede-
rase a distorsionar os seus trazos diferenciadores, sobre todo cando na foto concorra a súa imaxe coa doutros 
compañeiros cuxos pais si autorizasen, nos termos aquí previstos, o uso, tratamento e cesión da súa imaxe

4º.– Logo de ler a información en materia de protección de datos que figura a continuación no  
presente formulario, consinto expresamente o tratamento dos datos persoais que constan 
nel e na documentación achegada

En.................................................. , a ……...… de …………….. de 2022
A inscrición debe estar asinada polo pai e a nai, ou se é o caso, polo titor/a.

Sinatura pai,     Sinatura nai,       ou Sinatura titor/a, 

SOLICITANTES MAIORES DE EDAD
D/  ..........................................................................DNI .............................................
1º.– Declaro que non padece ningunha enfermidade que lle impida participar nesta campaña.
      SI               NON
2º.– Autorizo a realizar a reportaxe fotográfica ao meu/miña fillo/a e para que se publique na 

web de Deportes da Deputación da Coruña.
      SI               NON
A non autorización será tida en conta para os efectos de evitar no posible recompilar imaxes do menor. En todo 
caso, sendo tomada a dita imaxe a través de fotografía, vídeo ou calquera outro medio de captación procede-
rase a distorsionar os seus trazos diferenciadores, sobre todo cando na foto concorra a súa imaxe coa doutros 
compañeiros cuxos pais si autorizasen, nos termos aquí previstos, o uso, tratamento e cesión da súa imaxe

3º.– Logo de ler a información en materia de protección de datos que figura a continuación no  
presente formulario, consinto expresamente o tratamento dos datos persoais que constan 
nel e na documentación achegada

En.................................................. , a ……...… de …………….. de 2022
Sinatura 

______________________________
Os datos serán tratados pola Deputación da Coruña con enderezo en Avenida Porto da Coruña,2, 15003 A Coruña, para 
xestionar a solicitude e o desenvolvemento da actividade.
A lexitimación para o tratamento dos datos persoais é o consentimento explícito que o asinante outorga á Deputación 
Provincial coa súa sinatura e o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes 
públicos conferidos ao responsable do tratamento.
Os datos poderán ser comunicados ás administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa 
necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou por obrigación legal. Así mesmo, poderán ser 
comunicados ao servizos sanitarios e á empresa aseguradora no caso de que o menor sufra algún accidente.
A Deputación conservará os datos durante o tempo que sexa necesario para cumprir coa finalidade para a que se 
solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se poidan derivar da finalidade exposta e do tratamento 
dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación.
As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamen-
to e portabilidade dos datos a través da sede electrónica da Deputación da Coruña ou presencialmente nos lugares e 
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Se consideran que o presente 
tratamento incumpre o establecido no RXPD, poden presentar unha reclamación ante a AEPD.
Para calquera outra dúbida relacionada coa protección de datos, as persoas interesadas poden dirixir un 
correo á delegadodeprotecciondedatos@dacoruna

PERSOAS PARTICIPANTES: 

Nenos/as nacidos entre o 1 de 
xaneiro de 2004 e o 31 decembro 

de 2013 ambos inclusive.

.

Do 18 de xullo ao 26 de agosto

INSCRICIÓNS: 
Nos concellos participantes: 
CARIÑO,
MUGARDOS
PONTEDEUME
PONTECESO
DUMBRÍA
RIANXO

DURACIÓN DO CURSO:
1 SEMANA, DE LUNS A VENRES,  EN SEIS QUENDAS.

INFORMACIÓN:
Cultura e Deportes da Deputación da Coruña

www.dacoruna.gal/deportes

CAMPAÑA
DE VELA 

CAMPAÑA
DE VELA 

2022  2022  



INFORMACIÓN XERAL:
Lugar: zona marítima ou embalse a definir polo concello.
Duración: unha semana, de luns a venres, ambos inclusive.
Distribución dos grupos:
 Grupo A pola mañá de 10.00 a 14.00 horas.
 Grupo B pola tarde de 16.00 a 20.00 horas.
A incorporación e regreso desde as instalacións de celebración dos cursos 
será por conta das persoas solicitantes.
PERSOAS DESTINATARIAS:
Para nenos/as empadroados na provincia, nacidos entre o 1 de xaneiro de 
2004 e o 31 de decembro de 2013 ambos inclusive É imprescindible que 
saiban nadar.
COTA DE INSCRICIÓN:
25 €, que se ingresarán na conta que determinará a Deputación da Coru-
ña, facendo constar: “CAMPAÑA DE VELA 2022”, xunto co nome da persoa 
participante.
A Deputación da Coruña informará do número de conta a través da páxina 
web www.dacoruna.gal/deportes.
INDUMENTARIA:
Os nenos/as deberán levar zapatillas deportivas, roupa cómoda e unha pren-
da de abrigo, mellor se é impermeable.
Aconséllase que leven unha mochila con roupa para cambiarse ó finalizar a 
actividade.
A organización facilitará chaleco salvavidas para todas as perosas participantes.
PROGRAMA:
A “CAMPAÑA DE VELA 2022” terá os seguintes contidos:
 – Iniciación aos conceptos teóricos da navegación a vela.
 – Iniciación aos coñecemento básico dos nós mariños.
 – Realización práctica de navegación a vela.
INSCRICIÓN E DATOS XERAIS:
Inscrición: nos concellos-sede.
Documentación que debes entregar para formalizar a inscrición: 

 • Certificado de empadroamento ou volante
•  Ficha de inscrición debidamente cuberta e asinada polo pai, nai ou 

titor/a da persoa solicitante. 
•  Fotocopia do DNI, ou do libro de familia.
•  Copia de aboamento da cota de inscrición (logo de confirmada a praza 

por parte do concello).
   .

FICHA DE INSCRICIÓN

Quenda solicitada
Quenda 1.ª  Quenda 2.ª 
Quenda 3.ª  Quenda 4.ª 
Quenda 5.ª  Quenda 6.ª 

Datos da persoa solicitante:

Apelidos:  ....................................................................................................................................................

Nome:  ..........................................................................................................................................................  

Data de nacemento:  ...........................................................................................................................

Enderezo:  ..................................................................................................................................................

Localidade:  ...............................................................................................................................................

Concello:  ......................................................................................................  CP: ...................................

DNI:  ...............................................................................................................................................................

Datos médicos: ................................................................................................

Email:  ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Alerxias, se é positivo detalle cales:  .........................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Outras observacións de interese:  ..............................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

No caso de urxencia, avisar a:  .....................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

DNI:  ........................................................................................................  Tel:. ...........................................:

Para entregar nas oficinas municipais co resto da documentación antes da finali-
zación do prazo de inscrición.

A selección dos nenos realizarase mediante sorteo e no caso de existir moitas 
solicitudes, o concello elaborará unha listaxe de reserva.

Cada concello conta con 7 prazas en cada curso para os empadroados no con-
cello-sede, que en caso de non cubrirse, acumularanse ás prazas destinadas aos 
solicitantes do resto de concellos

Quenda Concello Prazo inscriciónn
 no Concello sede

1ª   18 a 22 de xullo CARIÑO 1 de xuño a 30 de xuño

2ª   25 a 29 de xullo MUGARDOS 1 de xuño a 7 de xullo

3ª   1 a 5 de agosto PONTEDEUME 1 de xuño a 14 de xullo

4ª   8 a 12 de agosto PONTECESO 1 de xuño a 21 de xullo

5ª   15 a 19 de agosto DUMBRÍA 1 de xuño a 28 de xullo

6ª   22 a 26 de agosto RIANXO 1 de xuño a 4 de agosto


