
ESCOLA DE TEMPO LIBRE 
“ BAIXA LIMIA” 

 

DIRECTOR/A  DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE 

Datas: do 2 de Febreiro ata o 30 de Marzo de 2019 

Horario: Sábados e Domingos de 9-14 h e 15:30-20:30 h 
    

 

FICHA DE INSCRICIÓN 

NOME E APELIDOS 
 
DNI  DATA DE NACEMENTO  
TITULACIÓN            
DIRECCIÓN  C.P.  
POBOACIÓN  PROVINCIA  
TELÉFONO  E-MAIL  

       

 

 

 

Información básica sobre a protección de datos 

De conformidade co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle 
de que o Responsable do Tratamento dos seus datos persoais será o Concello de Muiños; con dirección en Plaza San 
Rosendo 1-32880, Muiños (Ourense) e correo electrónico concello.muinos@eidolocal.es 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 e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para iso, Concello 
de Muiños 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. Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos consultando en 
concello.muinos@eidolocal.es  

 
 
Asdo: 
 
 

      

En Muiños, a               de                                                de 2019 

 

 



ESCOLA DE TEMPO LIBRE 
“ BAIXA LIMIA” 

 

CONDICIÓNS XERAIS DE MATRÍCULA: 

 

- Adxudicaranse as prazas por riguroso orden de inscrición 

- Documentación a presentar  xunto coa folla de inscrición,todo deberá de ser 

compulsado polo órgano competente: 

• Copia DNI 

• Copia do certificado de estudos mínimos necesarios para o desenrrolo do 

curso (  Mínimo ESO) 

• Copia do título de Monitor de Actividades de Tempo Libre 

• Acreditación de experiencia de traballo de 250 horas ou 30 días en 

campamentos dende a obtención do Título de Monitor de Actividades de 

Tempo Libre ( mediante contratos de traballo ou certificados de empresa) 

• Certificado de empadroamento do Concello de Muiños para aqueles que  

soliciten a bonificación. 

 

- Prazo de prematrícula ata o 20 de xaneiro ( non necesario formalizar o 

pago),formalización de matrícula ata o 27 de Xaneiro ( último día para realizar o pago ) 

 

- A escola poderá cancelar o curso, se non se cumplen os requisitos mínimos para a 

realización do mesmo. 

- O pago farase a través de transferencia bancaria,indicando o nome e DNI do alumno 

 

• TRANSFERENCIA A ( Empadroados 150 €/ Non empadroados 250€) : 

Nº de conta bancaria ES55 2080 0442 153110000043 ( ABANCA)  

 

- Promoción matrícula empadroados: Si ☐ No☐        

A firma da ficha de  inscrición implica a aceptación das condicións anteriores. 

Nome e Apelidos  

Asdo: 

 

En Muiños, a               de                                                de 2019 

 


