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FICHA INSCRICIÓN PARA PARTICIPAR COMO PAXE REAL 
Data límite: venres 27 de decembro de 2019 

 
DATOS DO PAI/NAI/TITOR/A LEGAL (responsables do neno/a o día da Cabalgata) 
Nome e Apelidos _____________________________________________________________ 

Enderezo ___________________________________________________________________ 

Teléfonos de contacto _________________________________________________________ 

Correo @ ___________________________________________________________________ 
(O teléfono e o correo electrónico serán os métodos a utilizar para contactar e dar indicacións; recomendamos que estes datos 

sexan lexibles e consultados; incluso na mesma data da Cabalgata) 

 
DATOS DO NENO/A 
Nome e apelidos _____________________________________________________________ 

Data de Nacemento ___________________________________________________________ 

DNI _____________________ 

 
XUNTO CON ESTA SOLICITUDE HAI QUE ENTREGAR FOTOCOPIA DO DNI DO NENO/A OU LIBRO DE 

FAMILIA ONDE CONSTE A DATA DE NACEMENTO. 

 

· Para poder participar na Cabalgata deberán presentar esta solicitude cos datos completos no Rexistro 

Xeral do Concello de Fene. 

· As idades para poder participar serán dos 6 aos 12 anos cumpridos. 

· A organización contactará o luns día 30 de decembro coa familia (vía telefónica e correo electrónico) 

para indicarlles a carroza correspondente e comunicarlle indicacións. 

· Por motivos de seguridade, a organización establecerá a cada neno/a nunha carroza (sen opcións de 

cambio a última hora). 

· Os/as nenos/as deberán vir á Cabalgata caracterizados/as de paxes reais, pastores/as ou apalpadores/as 

(no caso de choiva, deberán vir preparados con traxe de augas por debaixo).  

· O domingo día 5 de xaneiro deberán estar ás 17.00 horas ao pé da súa cabalgata correspondente, na 

rúa Xunqueira (ao lado do establecemento Aguilar), onde os/as monitores/as responsables da súa 

carroza acompañarán aos/as paxes para acomodalos/as (á hora da entrega dos nenos/as, a persoa que 

os entregue, deberá ser a mesma que os/as recolla) 

· Unha vez chegadas as carrozas á Avda. do Concello, os paxes irán para o Salón de Plenos para reunirse 

coas familias e poder participar xunto coa resto de nenos/as na recepción real. 

 

 

Fene, a _______ de _______________ de 20____ 

 

Sinatura _______________ 
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Coa sinatura deste documento autorizo a que o/a meu/miña fillo/a participe como paxe na Cabalgata de Reis 

2019 de Fene, e acepto os termos establecidos. Asemade, autorizo e cedo ao Concello de Fene o uso e 

titularidade de cantos dereitos de imaxe puideran derivarse da participación deste na actividade, obrigándose o 

Concello de Fene ao tratamento responsable de ditas imaxes para finalidades non lucrativas e, en todo caso, 

respectuosas cos dereitos da infancia e da xuventude. 

 

 

 
 
Información sobre a protección de datos: 
 
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos 
persoais é CONCELLO DE FENE, con dirección PRAZA DO ALCALDE RAMON SOUTO GONZALEZ S/N, 15500 - FENE (A CORUÑA) 
 
1.- Dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE FENE é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá 
contactar en SECRETARIA@FENE.GAL. 
 
2.- Finalidade do tratamento: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia.  
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado 
 
Prazo de conservación: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como para dar 
cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo 
 
3.- Lexitimación: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a solicitude de prestación do 
servizo. 
 
4.-Destinatarios de cesións: CONCELLO DE FENE non cederá os seus datos de carácter persoal. 
 
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 dos mesmos. 
 
O CONCELLO DE FENE 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 SECRETARIA@FENE.GAL, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para 
acreditar a súa identidade. 

 
 
 
 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE FENE 
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