
CONCELLO  VILA DE CRUCES
FICHA DE INSCRICIÓN CONCILIA 2022

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

Nome e apelidos do/a neno-a (3 a 12 anos): Data de nacemento neno-a:
(a partir do ano 2019)

Enderezo: Teléfono:

Alerxias,Enfermidades, outras observacións:

Empadroado/a no concello de Vila de Cruces: SI    SI                           NON
 
CEIP :               Nosa Señora da Piedade  (Cruces)                   Cerdeiriñas (Piloño)            Merza   

Horario
(Marca con X)

1ª Quenda : 9:00  a 14:00h  
*No caso de solicitar transporte ten que escoller este horario

                                              
2ª Quenda: 10:30 a 14:00h

Solicita transporte: (Marca con X)

        SI                          NON

 No caso de solicitar transporte indique o 
lugar da parada:

Quincenas/mes:(Marca con X)

                         XULLO                                                                                    AGOSTO
             
           Mes completo de xullo (do 4 ao 29)                              Mes completo de Agosto (do 1 ao 26)
    
          1ª Quincena do 4 ao 15 de xullo                                       1ª Quincena do 1 ao 12 de agosto 

          2ª Quincena do 18 ao 29 de xullo                                     2ª Quincena do 16 ao 26 de agosto   

Cursos de natación: (Marca con X)

Solicita que o neno/a acuda como actividade complementaria aos cursos de natación?

                                    SI                                         NON
* No caso de marcar SI é OBRIGATORIO cubrir a ficha de inscrición dos cursos de natación 2022 a maiores desta; posto que 
os cursos de natación dependen de outros factores para poder ocupar a praza. Cabe a posibilidade de que a pesar de marcar a opción
SI o/a neno/a non sexa admitido/a nos cursos de natación. Aqueles/as que sexan admitidos/as comunicaráselle previamente. 

Para que esta inscrición teña validez é obrigatorio presentala no rexistro do Concello de Vila de Cruces ou a través da sede 
electrónica do Concello. O período de presentación das inscricións comeza o 6 de xuño e remata o 20 de xuño ás 14:00h.
* No caso de non haber un mínimo de 10 solicitudes para o transporte NON se poderá prestar o servizo. 
*.É obrigatorio entregar xunto coa solicitude a documentación complementaria que se require nas bases.
*Recordade que as prazas  son limitadas e  cubriranse por orde de entrada (ademais da revisión dos outros documentos). 
Recoméndase rexistrar as inscricións na maior brevidade posible a partir do 6 xuño. 
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