
 

 
 

NOITE BRANCA NO TEATRO 
 
 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NOITE BRANCA NO TEATRO 
 

NOME DO NENO/A  

IDADE  

NOME DO PAI / NAI / TITOR/A  

TELÉFONO/S  

CORREO ELECTRÓNICO  

SOCIOS DA AC TELÓN E APARTE 
(indicar sí ou non e nº de asociado) 

 

ENDEREZO  

 

CONSIDERACIÓNS 
INDÍQUESE 
-doenzas 
-intolerancias alimenticias 
-alerxias 
-outros datos de interese… 

 

Data e validación da solicitude 
(a cubrir pola organización) 

 

 
 
D/Dna. ____________________________________________________________________________________________________  

 
con DNI _______________________________ en calidade de ___________________________ (nai, pai, titor/a legal) do menor  

 
___________________________________________________________________, pola presente, dou o meu consentimento ao/á 
menor ao que represento para inscribirse e participar –no caso de ser aceptado/a- na actividade elixida, así como, eximo de toda 
responsabilidade á organización daqueles actos que desenvolva o/a menor que non pertenzan ou fomenten propiamente ás 
actividades organizadas polo FIOT a través da AC Telón e Aparte. 

 
-Co fin de promocionar esta actividade, organizada pola AC Telón e Aparte entidade organizadora do FIOT gustaríanos que nos 
autorizase a utilizar fotografías ou vídeos do/a menor realizados durante a actividade para a libre difusión na páxina web do Festival e 
nas redes sociais  
 

Sí, dou o meu consentimento para que se publiquen fotografías/vídeos do/a menor nas redes sociais/web 
 
Non dou o meu consentimento para que se publiquen fotografías/vídeos do/a menor nas redes sociais/web 
 

-Datos de saúde. Có único fin de salvagardar a seguridade do/a menor, poderemos solicitarlle información sobre o seu estado de 
saúde, alerxias ou intolerancias alimentarias. Deste xeito evitaremos calquera incidente á hora de organizar a actividade. Deberá terse 
en conta que, no caso de omitir algún tipo de información ou de que non nos informe correctamente, poderán producirse danos no/a 
menor dos que só vostede será responsable. O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a 
imposibilidade de prestarlle o servizo que quere solicitar a AC Telón e Aparte.  

 

 

 

 

Firma da nai/ pai/ titor legal 

 

Carballo ____de________________de 2019 

 
O prazo de conservación dos datos facilitados, conservaranse mentres se manteña a nosa relación comercial e mentres non se soliciten a supresión dos 
mesmos. Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa firma da presente circular e conservaranse mentres 
se está a realizar a solicitude de prestación do servizo. A AC Telón e Aparte non cederá os seus datos de carácter persoal. 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 dos mesmos. A AC Telón e Aparte dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. 
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, nas nosas instalacións ou por correo electrónico en administración@fiot.gal, 
sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. 
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A Noite Branca no Teatro 
 

 

A NOITE BRANCA é unha actividade promovida pola AC Telón e Aparte, 

organizadora do FIOT, e dirixida a nenos e nenas de 6 a 12 anos. Esta 
actividade, que se desenvolverá nas instalacións do Pazo da Cultura de 
Carballo, estará supervisada por persoal con experiencia neste tipo de 
actividades. 
 
Os participantes deberán cubrir a solicitude de inscrición e entregala do 16 
ao 25 de setembro con todos os datos que se solicitan (sobre todo os 
referentes a posibles alerxias, intolerancias ou doenzas dos nenos/as) nas 
Oficinas do Pazo da Cultura (Rúa do Pan, s/n) en horario de 11.00 h a 13.00 h 
ou ben envíalo ao enderezo electrónico fiot@fiot.gal 
 

ESTAR INSCRITO NON SIGNIFICA ESTAR ADMITIDO. O 26 de 

setembro, o persoal encargado da actividade porase en contacto cos 
solicitantes, mediante correo electrónico, para confirmarlles a asistencia e 
solicitar o correspondente ingreso do importe da actividade 20 €, que deberán 

abonar no seguinte número de conta: ES9420800019553040024592 
 
O campamento iniciarase ás 19.30 h do venres 27 de setembro e rematará 
ás 11.00 h do sábado 28 de setembro. 
 
NO CASO DE SER ADMITIDOS PARA PARTICIPAR NA ACTIVIDADE 
Prégase que os participantes estean no Pazo da Cultura 15 minutos antes do 
inicio da actividade, para ser recibidos polo monitor que estará ao coidado dos 
nenos/as e confirmar cos pais/nais/titores os datos persoais reflexados nas 
inscricións así como o consentimento, ou non, de toma de imaxes. 
 
Deberán traer o seguinte material  para pasar a noite: un saco de durmir 
ou roupa de abrigo, unha esterilla ou similar, utensilios de aseo básicos e 
un chándal ou roupa cómoda. 
 
Organiza: AC Telón e Aparte 
 
 

PRAZO DE INSCRICIÓN DO 16 AO 25 DE SETEMBRO 
 


