“Cabalgata de Reis Magos-2017”
Folla de Inscripción
- A cabalgata de Reis Magos terá lugar en Ferrol o día 5 de Xaneiro do 2017.

- Se contará cun máximo de 90 nenos (10 nenos por carroza). A selección será por sorteo público o día 20
de decembro no Salón de Actos do Antiguo Hospicio (rúa Méndez Núñez) ás 12:00 horas.

- Non se poderán inscribir nenos menores de 6 anos nin maiores de 12 anos.

- Os nenos irán enriba dunha das nove carrozas acompañados, en todo momento, por dous monitores.

- Os nenos deberán caracterizarse coa temática que se lles indique. A caracterización será por conta dos
pais. A organización contactará cos pais, coa antelación suficiente para indicarlles a carroza na que irá o
neno, a caracterización que deberá levar, e os horarios.

- Coa finalidade de dar maior oportunidade a todolos nenos a participar nas cabagaltas do Nadal 20162017 os nenos selecciónados para participar na cabalgata de Papá Noel serán excluidos para a participar
na Cabalgata de Reis Magos 2017.

-

Esta folla de inscrición permanecerá exposta no taboleiro de anuncios da páxina web do concello.



Período de inscrición: do 13/12/2016 ao 16/12/2016, ámbolos dous inclusive.



Lugar e horario de presentación:
o

De luns a venres de 9h a 14 h no Rexistro Xeral do Concello.

Datos do pai ou titor legal:
Nome:
Apelidos:
DNI:
Número de teléfono:
Correo electrónico:
Datos do neno:
Nome:
Apelidos:
Idade:

Ferrol,

de

de 2016.

Sinatura
Coa firma deste documento autorizo a que meu fillo participe na Cabalgata de Reis Magos 2017 de Ferrol.
(Os asinantes, titores legais do menor, autorizan e ceden ao Concello de Ferrol o uso e titularidade de cantos dereitos
de imaxe puideran derivarse da participación destes na actividade, obrigándose este Concello ao tratamento
responsable de ditas imaxes para finalidades non lucrativas e, en todo caso, respectuosas cos dereitos da infancia e
xuventude).
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