INFORMACIÓN

DATAS
Do 22 ó 27 de setembro de 2014

LUGAR

Federación Autismo Galicia:
Rúa Home Santo de Bonaval, 74
15703 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 589 365
Fax: 981 589 344

PROGRAMA DE OCIO , TEMPO
LIBRE E CAMPAMENTOS

2014

info@autismogalicia.org

ORGANIZA

ANDREA Asociación
San Salvador dos Penedos 22
32660 Allariz
Ourense

COORDINACIÓN
FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA

ESTES PROGRAMAS ESTÁN
SUBVENCIONADOS POR:
X UNTA
DE

Teléfono: 981 589 365
Fax: 981 589 344
Persona de contacto: María Arceo Tourís
E-mail: info@autismogalicia.org

DE G ALICIA – C ONSELLERÍA
T RABALLO E B ENESTAR .

TERAPIA CON ASNOS
PARA ADULTOS

FICHA DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN

ACTIVIDADES

A Federación Autismo Galicia desenvolverá no
vindeiro mes de SETEMBRO a actividade:

Inclúe actividades da terapia asistida con

•

TERAPIA CON ASNOS
LUGAR DE REALIZACIÓN
•

•

________________________________________

emocional, conginitvo e de comunicación.

Idade:______________________________________
Centro de atención:__________________________

autonomía persoal, así como a diversión e

____________________________________________

Asociación ANDREA: San

o aproveitamento do tempo de lecer

Asociación:__________________________________

Salvador dos Penedos, Allariz

(sendeirismo, cafetería, museos, parques

Nome e apelidos do pai/nai, titor/a:

(www.andreaasociación.org)

temáticos)

____________________________________________

Bungalows do camping “Os

•

Coordinadas

dende

a

Federación

e

Invernadeiros”: situado a 1,8km de Allariz

dirixidas, no lugar de realización, por unha

(www.allariz.com/reatur)

profesional con experiencia.
•

DESTINATARIOS
•

asnos que teñen beneficios a nivel físico,

Actividades de ocio que favorezan a súa

•

Nome e apelidos do participante:

Desenvolvidas

por

8

____________________________________________
Xa participou noutras actividades da FAG:
□ Si

□ Non

monitores

especializados e con ampla experiencia.

Mozos e mozas maiores de 16 anos.

PROTECCIÓN DE DATOS: Informámoslle que os datos incorporados ao presente documento
pasarán a forma parte dun ficheiro responsabilidade da FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA,
provista de CIF Nº G15549306, con domicilio social en Rúa Home Santo de Bonaval, número
74, baixo, Código Postal 15703, de Santiago de Compostela, coa finalidade da adecuada
organización e desenvolvemento da actividade á que se refire a súa solicitude.
Para o axeitado cumprimento dos deberes de asistencia que a FEDERACIÓN AUTISMO
GALICIA asume no desenvolvemento da actividade, autorízaa expresamente, na súa condición
de pai/nai/titor/a do/a usuario/a, ao tratamento dos seus datos de saúde.

NÚMERO DE PRAZAS
•

Así mesmo consinte, que os seus datos sexan utilizados coa finalidade de remitirlle comunicacións de carácter informativo e divulgativo da FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA.
AUTORIZO nos termos previsto na Lei Orgánica 1/1982, de 5 de maio, de Protección Civil do
Dereito ao Honor, á Intimidade Persoal e Familiar e á Propia Imaxe, á FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA a captar, mediante fotografía, filme ou calqueroutro procedemento a imaxe do/da
meu/miña fillo/a ou tutelado/a durante o desenvolvemento das actividades.

10 prazas para mozos e mozas maiores de

AUTORIZO, de non facer indicación en contrario, marcando a casilla habilitada para tal fin, a
súa reprodución e a súa publicación sen ánimo do lucro nas publicacións de promoción interna
ou externa de carácter informativo e/ou divulgativo, tales como memorias, boletíns, página web,
material divulgativo, proxectos e calqueroutro formato ou canle de comunicación da entidade,
con respecto, en canto ao tratamento da súa imaxe, ao seu honor e dignidade persoal e durante o período máximo permitido pola normativa vixente.

16 anos.
•

A asignación de prazas se fará unha vez
recibidas todas as solicitudes.

CUOTA DE PARTICIPACIÓN
•

160 Euros

PRAZO DE ENVÍO DAS SOLICITUDES

4 de xullo ás 14:00 horas

Igualmente AUTORIZO nos termos contemplados na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, que a imaxe captada sexa incorporada a un
ficheiro (banco de imaxes) responsabilidade da FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA, provista de
CIF Nº G15549306, con domicilio social en Rúa Home Santo de Bonaval, número 74. baixo,
Código Postal 15703, Santiago de Compostela, coa finalidade da adecuada xestión das imaxes
destinadas ás súas publicacións de carácter informativo e divulgativo.
Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixindo a
súa solicitude por escrito asinado e achegando fotocopia do seu DNI ou documento identificativo equivalente á FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA ao enderezo xa sinalado.
 Non desexo recibir comunicacións informativas e/ou divulgativas da Federación Autismo ou
das suas actividades
 Non autorizo o tratamento da imaxe con fins informativas e/ou divulgativos da Federación
Autismo ou das suas actividades

