
    Folla de Inscrición“Cabalgata de Reis-2015”

- A cabalgata de Reis terá lugar en Ferrol o día 5 de Xaneiro do 2015.

- Contarase cun máximo de  50 nenos. A selección será por orde de inscrición. Os cincuenta primeiros 
nenos serán seleccionados e os restantes quedarán como reservas.

- Non se poderán inscribir nenos menores de 5 anos nin maiores de 16 anos.

- Os nenos irán enriba dunha das sete 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, cunha antelación aproximada de dúas semanas, para indicarlles, 
persoalmente, a carroza na que irá o neno, a caracterización que deberá levar, e os horarios. 

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

 Período de inscrición: do 24/11/2014 ao 29/11/2014, ámbolos dous inclusive.

 Lugar e horario de presentación:

o De luns a venres de 9h a 14 h no Departamento de Festas (segundo andar Casa do 
Concello, Praza de armas s/n).

o  Os sábados de 9 a 13 h no rexistro xeral do Concello (na planta baixa  da Casa do 
Concello, Praza de armas s/n)

Datos do pai ou titor legal:

Nome:

Apelidos:

DNI:

Número de teléfono:

Correo electrónico:

Datos do neno:

Nome:

Apelidos:

Idade:

Número de inscrición: (a cubrir polo Concello)

Ferrol,         de                 de 2014.

Sinatura

Coa firma deste documento autorizo a que o meu fillo participe na Cabalgata de Reis-2015 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).

Inscribín ao meu fillo na lista da Cabalgata de Reis-2015 de Ferrol co número de inscrición/reserva ____ 
Os 50 primeiros nenos participarán na Cabalgata e os demais quedarán como reservas. 

Ferrol,          de                 de  2014. Concellería de Festas.


