
                                                                                      

   Rúa Holanda, s/n 
   Urb. Ciudad Europa 
   15570 Narón 
 
   T 981 391144 

Asinado,   E p.cultura@naron.es 

 

Os datos persoais recollidos nas bases de datos do Padroado da Cultura son 

recollidos baixo o consentimento do interesado e serán obxecto de tratamento 

automatizado e incorporados aos ficheiros de información do Concello de Narón 

que se encontran inscritos no Rexistro da Axencia Española de Protección de 

Datos. O seu  uso restrinxirase exclusivamente á xestión municipal, podendo 

cederse ou comunicarse a outras administracións públicas ou terceiros nos 

supostos previstos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de 

Datos de Carácter Persoal. Os interesados poderán exercitar ante a unidade 

municipal de Réxime Interior, os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e 

oposición, nos termos establecidos pola lei indicada, acreditando a súa  identidade 

no Concello de Narón, Praza de Galicia s.n. 15570 Narón (A Coruña). Así mesmo, a 

unidade tramitadora resérvase la posibilidade de solicitar calquera  tipo de 

documentación complementaria para a correcta xestión do trámite solicitado, en 

virtude do establecido no art. 11 do RD 1720/2007. 

 

IDADES MÍNIMAS PARA  A MATRÍCULA 
 

DANZA TRADICIONAL ………………… 5 anos. 
GAITA…………………………………………  6 anos. 

PERCUSIÓN …………………………………6 anos. 
CANTO E PAND…………………………..  5 anos. 

ACORDEÓN………………………………… 8 anos 
ZANFONA ………………………………….  8 anos. 

DEBUXO…………………………………….  6 anos. 
TEATRO …………………………………….  4 anos. 

CONSTRUC. INSTRUMENTOS ....... 16 anos. 

O RECUNCHO DOS PEQUECHOS….só 3 e 4 anos.  

D./Dna.___________________________________
_____________________ con DNI______________ 

  autorizo a toma de fotografías ou 

gravacións de vídeo, do meu fillo/a, menor 

de idade,  durante as aulas impartidas nas 

Escolas Culturais Municipais, para uso 

exclusivo de expediente gráfico ou difusión 

e promoción das actividades. 
  non autorizo 

 
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NAS ESCOLAS DO PADROADO DA CULTURA  

CONCELLO DE NARÓN

 

  DANZA TRADICIONAL 
 

  GAITA 
 

  PERCUSIÓN TRADICIONAL 
 

  CANTO E PANDEIRETA 
 

  ZANFONA 
 

 

 

  ACORDEÓN 
 

  O RECUNCHO DOS PEQUECHOS 
 

  DEBUXO 
 

  TEATRO 
 

  CONSTRUCIÓN DE INSTRUM. 
 

 

 

 

(No caso de querer matricularse en varias escolas, deberá cubrirse unha solicitude para cada unha delas.)
 

APELIDOS E NOME:____________________________________________________________________________ 

D.N.I.:______________________ DATA DE NACEMENTO: ________________________      

ENDEREZO: Rúa ____________________________________________________ Nº _________ Piso________ 

C.P.________________    CONCELLO__________________________ 

TELÉFONO:____________________________CORREO ELECTRÓNICO_____________________________________ 

   Estabas matriculado nesta actividade?      si        non  Indícanos grupo de preferencia__________________ 

 

 Observacións____________________________________________________________________________ 

 

 

Narón a ________ de___________________ de 2015 


