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LUDOTECA DE VERÁN 2022 
MES PARA O QUE SE SOLICITA PRAZA E HORARIO PREFERENTE 

XULLO 1º QUINC. 2º QUINC. AGOSTO 1º QUINC. 2º QUINC. 
 

HORARIO 08.30 – 14.30 09.00 – 14.00 

 
SOLICITANTE: NAI/PAI/REPRESENTANTE 

NOME E APELIDOS  

ENDEREZO   

DNI  CONCELLO  

TELF. FIXO  TÉLF. MÓBIL NAI  

   PAI  

   OUTROS  
 

SOLICITO PRAZA PARA OS SEGUINTES MENORES 

APELIDOS NOME NACEMENTO CENTRO EDUCATIVO 

    

    

    

 

Achego a seguinte documentación para a inscrición na LUDOTECA DE VERÁN 2022: 

 Solicitude de inscrición cuberta. 

 Fotocopia do DNI/NIF da nai, pai ou representante 

 Fotocopia do Libro de Familia. 

 1 fotografía de tamaño carné do neno/a. 

 Fotocopia da tarxeta sanitaria do neno/a. 

 Informe médico do neno/a (no caso de enfermidade, alerxia ou similar). 

 Situación laboral da nai e do pai (acreditar con nómina, contrato ou vida laboral). 
 

IMPORTANTE: Os participantes en edicións anteriores, soamente deben presentar: solicitude cuberta, 1 
fotografía tamaño carné do menor, situación laboral e informe médico do menor (no caso de variar a 
situación de saúde). 
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AUTORIZACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS, GRAVACIÓN DE IMAXES E REXISTRO DE SON: 

SI Acepto que a miña filla ou fillo poida ser fotografada e/ou gravada dentro da LUDOTECA DE 
VERÁN do Concello de Caldas de Reis, no verán de 2022.  

NON 

AUTORIZACIÓN PARA Á PARTICIPACIÓN DA OU DO MENOR EN EXCURSIÓNS E SAÍDAS DA LUDOTECA: 

SI Acepto que a miña filla ou fillo poida participar nas saídas e excursións organizadas pola 
LUDOTECA DE VERÁN do Concello de Caldas de Reis, no contexto das actividades realizadas. 

NON 

AUTORIZACIÓN DE ENTREGA/SAÍDA DA LUDOTECA: 

Autorizo ás seguintes persoas a entregar/recoller ao menor/es participante/s na LUDOTECA DE VERÁN 
2022, do Concello de Caldas de Reis 

NOME: 

DNI/NIF: PARENTESCO: 

NOME: 

DNI/NIF: PARENTESCO: 

NOME: 

DNI/NIF: PARENTESCO: 

 
 

DATOS SANITARIOS DA/O MENOR (sinalar o que proceda): 

SI NON Alerxias (a medicamentos, alimentos, etc):  

SI NON Enfermidade infecto-contaxiosa:  

SI NON Enfermidade que precise atención especializada:  

SI NON Posúe as vacinas requiridas segundo a lexislación vixente.  

SI NON Precisa actualmente algunha medicación:  
Outras observacións: 
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A PERSOA SOLICITANTE DECLARA:  

Que todos os datos contidos nesta solicitude son certos  

Que cumpre os requisitos esixidos no referido a: (sinalar a que proceda): 

 Familia con historia social previa en servizos sociais comunitarios básicos con anterioridade ao 

prazo de solicitude da ludoteca 

 Familia empadroada no Concello, dous proxenitores traballan 

 Familia empadroada no Concello, un proxenitor traballa 

 Outras circunstancias (non empadroados) 

 

En Caldas de Reis, a  _____ de  __________ de 2022.  

Asinado,  


