
  

Segundo o establecido na Lei Orgánica 15/1999 (LOPD), informámoslle de que os seus datos de carácter persoal incorporados na presente INSCRIPCIÓN pasarán a formar parte 
dun ficheiro do que é responsable FADEMGA Plena inclusión Galicia. A finalidade desde ficheiro é xestionar de forma óptima este “2º Foro de familias pola Plena inclusión” Poderá 
exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, remitindo un escrito ao enderezo Vía Pasteur 53-A, Polígono do Tambre -15890- Santiago de Compostela 
(A Coruña) ou remitindo un correo electrónico a fademga@fademga.org achegando fotocopia do seu DNI. 

Inscrición

Con este foro facemos 
o 

23 Encontro de Familias 

Asociación:   
 

Asistente 1:  

 

As persoas que vaian ao respiro familiar 
non contan como asistentes ao Foro. 
Cada asistente deberá cubrir e asinar o 
formulario (ver o reverso da inscrición)              
 

 
 Pai/Nai                           Irmá/Irmán      

 Profesional                    Voluntario 

 

 Outro                     
 
E-mail: 

 
         
 

 

   

        Asistente 2: 

As persoas que vaian ao respiro familiar 
non contan como asistentes ao Foro. 
Cada asistente deberá cubrir e asinar o 
formulario (ver o reverso da inscrición)              
 

 
 Pai/Nai                           Irmá/Irmán      

 Profesional                    Voluntario 

 

 Outro                     
 
E-mail: 

 

        

Asistente 3:  
 

As persoas que vaian ao respiro familiar 
non contan como asistentes ao Foro. 
Cada asistente deberá cubrir e asinar o 
formulario (ver o reverso da inscrición)   
 
 

 Pai/Nai                          Irmá/Irmán        

 Profesional                   Voluntario 

 Outro      
 
E-mail: 

 

  

           Ademáis da/s persoa/s asistentes solicito RESPIRO para:      

NOME E APELIDOS 

  

 ► ¿Quedaremos a comer?:     Si            Non      
     A cota inclúe a comida. Ingresarase a cota, independentemente de que se quede a comer ou non.          

  Solicitamos as seguintes DIETAS ESPECIAIS:  
 
 
         

  ► Faremos uso do transporte no caso de que sexa habilitado por FADEMGA       Si              Non       
     

    

1º Prazo: Cota bonificada. Ata o 19 de maio. 
Asistente 1: 14 €.  A partir do 2º asistente: 12 €/persoa.  
Respiro familiar: 14€/persoa. 
 

2º Prazo: Cota sen bonificar (cando se presenta inscrición fóra do 1º prazo). Do 20 ao 26 de maio. 
Cada asistente:  20 €/persoa.  
Respiro familiar: 20€/persoa. 
 

Cotas adicionais:  Transporte 7 €/persoa.  
Emitirase a factura correspondente a nome da entidade. 

 
 
 

IMPORTANTE: As inscricións deberán ser remitidas a través da asociación. A confirmación das persoas admitidas farase vía e-mail 
a cada asociación a partir do día 29 de maio.  Posteriormente a entidade deberá facer un ingreso conxunto polo importe total de 
todas as inscricións e FADEMGA emitirá a correspondente factura.  
A partires do día 1 de xuño, as persoas que causen baixa deberán aboar igualmente as cotas que lles correspondan 
independentemente do motivo da baixa. Non se admitirán inscricións que cheguen fóra do 2º prazo establecido. 

 

C
O
T
A
S 

Cotas 
1º prazo: 14 €/persoa 
2º prazo: 20 €/persoa 



  

Segundo o establecido na Lei Orgánica 15/1999 (LOPD), informámoslle de que os seus datos de carácter persoal incorporados na presente INSCRIPCIÓN pasarán a formar parte 
dun ficheiro do que é responsable FADEMGA Plena inclusión Galicia. A finalidade desde ficheiro é xestionar de forma óptima este “2º Foro de familias pola Plena inclusión” Poderá 
exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, remitindo un escrito ao enderezo Vía Pasteur 53-A, Polígono do Tambre -15890- Santiago de Compostela 
(A Coruña) ou remitindo un correo electrónico a fademga@fademga.org achegando fotocopia do seu DNI. 

Inscrición

Con este foro facemos 
o 

23 Encontro de Familias 

 

Asistente 1  D/Dª....................................................................................... con DNI........................................ 
Respecto á  toma da miña  imaxe  e a súa posterior difusión  e  publicación na  páxina web, redes sociais, folletos, publicacións, xornadas, así como na 
memoria de actividades da Federación, Plan de Acción, Boletín Info XXI, prensa  e outros  medios de comunicación, coa finalidade de promocionar e 
divulgar as actividades da mesma (marque o recadro que proceda). 

□ Si AUTORIZO á toma e publicación da miña imaxe.     □ NON AUTORIZO á toma e publicación da miña imaxe 

 
AUTORIZO ao tratamento de datos especialmente protexidos relacionados coa saúde, coa finalidade de xestionar as solicitudes para dietas especiais 
dentro do evento “ 2º Foro de familias pola Plena inclusión” 
 
Informámoslle que AUTORIZA o envío de comunicacións sobre actividades do Programa de Apoio Familiar, salvo que manifeste a súa oposición 
marcando o recadro habilitado a tales efectos. 

 □ NON DESEXO recibir comunicacións sobre as actividades do Programa de Apoio Familiar 

Santiago de Compostela, a _____ de maio de 2017 
Sinatura 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Asistente 2 D/Dª............................................................................. con DNI........................................ 
Respecto á  toma da miña  imaxe  e a súa posterior difusión  e  publicación na  páxina web, redes sociais, folletos, publicacións, xornadas, así como na 
memoria de actividades da Federación, Plan de Acción, Boletín Info XXI, prensa  e outros  medios de comunicación, coa finalidade de promocionar e 
divulgar as actividades da mesma (marque o recadro que proceda). 

□ Si AUTORIZO á toma e publicación da miña imaxe.     □ NON AUTORIZO á toma e publicación da miña imaxe 

 
AUTORIZO ao tratamento de datos especialmente protexidos relacionados coa saúde, coa finalidade de xestionar as solicitudes para dietas especiais 
dentro do evento “ 2º Foro de familias pola Plena inclusión” 
 
Informámoslle que AUTORIZA o envío de comunicacións sobre actividades do Programa de Apoio Familiar, salvo que manifeste a súa oposición 
marcando o recadro habilitado a tales efectos. 

 □ NON DESEXO recibir comunicacións sobre as actividades do Programa de Apoio Familiar 

Santiago de Compostela, a _____ de maio de 2017 
Sinatura 
 

 

 

  Asistente 3 D/Dª............................................................................. con DNI........................................ 
Respecto á  toma da miña  imaxe  e a súa posterior difusión  e  publicación na  páxina web, redes sociais, folletos, publicacións, xornadas, así como na 
memoria de actividades da Federación, Plan de Acción, Boletín Info XXI, prensa  e outros  medios de comunicación, coa finalidade de promocionar e 
divulgar as actividades da mesma (marque o recadro que proceda). 

□ Si AUTORIZO á toma e publicación da miña imaxe.     □ NON AUTORIZO á toma e publicación da miña imaxe 

 
AUTORIZO ao tratamento de datos especialmente protexidos relacionados coa saúde, coa finalidade de xestionar as solicitudes para dietas especiais 
dentro do evento “ 2º Foro de familias pola Plena inclusión” 
 
Informámoslle que AUTORIZA o envío de comunicacións sobre actividades do Programa de Apoio Familiar, salvo que manifeste a súa oposición 
marcando o recadro habilitado a tales efectos. 

 □ NON DESEXO recibir comunicacións sobre as actividades do Programa de Apoio Familiar 

Santiago de Compostela, a _____ de maio de 2017 
Sinatura 
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