
Ref. Expte.

Puntos

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN
LUDOTECA DE NADAL 2022  

ANEXO I

Datos da persoa solicitante ( pai, nai, titor, titora )

Nome e apelidos
DNI

Enderezo
Telefono fixo Teléfono móbil Correo electrónico

 

Só poderán facerse inscricións múltiples en caso de irmáns

Datos do neno/a (1 )
Nome a apelidos Empadroado/a:

     Si        Non
Data de nacemento Idade

¿ O/a neno/a ten algunha necesidade que deba ser tida en conta ?

Datos do neno/a (2 )
Nome a apelidos Empadroado/a:

     Si        Non
Data de nacemento Idade

¿ O/a neno/a ten algunha necesidade que deba ser tida en conta ?

Datos do neno/a (3 )
Nome a apelidos Empadroado/a:

     Si        Non
Data de nacemento Idade

¿ O/a neno/a ten algunha necesidade que deba ser tida en conta ?



MARCAR CUNHA CRUZ A SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR

□ Familia na que traballan os dous proxenitores ou titores/as

□ Familia  na  que traballen ou estean en situación de Pro-emprego os  dous proxenitores  ou
titores/as

□ Familia monoparental traballando.

□ Familia na que soamente un dos proxenitores/titores está en situación activa laboral ou en
situación de Pro-emprego.Persoas dependentes na unidade de convivencia.

MARCAR CUNHA CRUZ A DOCUMENTACIÓN QUE SE ADXUNTA

□ Fotocopia DNI da persoa solicitante

□ Presentado Exte. Campamento Verán ano ……… Ludoteca de Nadal ano………

□ Fotocopia do Libro de Familia/DNI do/a menor 

□ Presentado Exte. Campamento Verán ano ……… Ludoteca de Nadal ano……… 

□ Fotocopia da Tarxeta Sanitaria do menor

□ Presentado Exte. Campamento Verán ano ……… Ludoteca de Nadal ano………

□ Certificado da vida laboral

□ Certificado de empresa

□ Fotocopia da última nómina

□ Copia do resgardo de pago do RETA (Réxime Especial de Traballadores Autónomos)

□ Copia do resgardo de pago da mutualidade profesional

□ Copia da sentencia de separación /divorcio

□ Presentado Exte. Campamento Verán ano………… Ludoteca de Nadal ano…….. 

□ Certificado acreditativo de formación

□ Informe de servizos sociais acreditativo de situación de dependencia

□ Presentado Exte. Campamento Verán ano ……… Ludoteca de Nadal ano...….. 

□ Copia de resolución administrativa de situación de dependencia

□ Presentado Exte. Campamento Verán ano ……… Ludoteca de Nadal ano ……….

□ Informe de situación de especial vulnerabilidade
*No caso de que o/a menor participara no campamento de verán ou na ludoteca de Nadal organizados en

anos anteriores, non é necesario presentar a seguinte documentación: fotocopia do DNI da persoa solicitante,
fotocopia  do DNI  do/a menor  ou Libro de Familia,  fotocopia  da tarxeta  sanitaria  do/a menor,  fotocopia  de
sentencia  de  separación  ou  divorcio,  copia  de  resolución  administrativa  ou  informe  de  Servizos  Sociais
acreiditativos da situación dependencia. Neste caso deberá sinalarse o ano de participación e a actividade.

 Para acreditar a situación laboral só é necesario presentar un dos documentos sinalados (certificado de
vida  laboral,  certificado  de  empresa,  fotocopia  da  última  nómina,  copia  do  resgardo  de  pago  do  RETA  ou
mutualidade profesional) á elección da persoa solicitante. 

A persoa solicitante declara:

Que todos os datos contidos nesta solicitude son certos

Autoriza  ao  Concello  de  Nigrán  para  a  captación,  reprodución  ou  publicación  de fotografías  ou
calquera soporte gráfico  □ Si      □ Non

En Nigrán,  a        de                     de 2022

Asdo.


