
 

 
FORMULARIO DE INSCRICIÓN 2018 

ECOPERCUSIÓN: obradoiro de  percusión alternativa.  
 
   
 

NOME E APELIDOS: 

DNI: DATA DE NACEMENTO: IDADE 
 

ENDEREZO: 
 

CP TELÉFONO: 

  

Estás  empadroado/a neste Concello?            Si            non      
 
 

 Grupo 1:  10 a 13  anos 
Horarios:  30,31 de xullo e 1,2,3 de agosto de 9,45  a 11,45  
h.  

 

 
 Grupo 2 : de 14 a 35 anos. 

Horarios:  30,31 de xullo e 1,2,3 de agosto de 11,45 a 13,45  
h.  

 

Se padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia alimentaria, que consideres debemos ter en conta, especifica  
 
cal________________________________________________________________________________________________________________ 
 

AUTORIZACIÓN para menores de idade 
 
Eu____________________________________________________________________  con nº DNI_______________________________NAI/PAI TITOR-A 
 
AUTORIZO  ó meu fillo/a ______________________________________________________________________ a participar na actividade de  
 
ECOPERCUSIÓN e DECLARO  que fun informado/a  das condicións da actividade organizada pola Concellería de Xuventude, 
coñecendo todas as condicións previas e os riscos da mesma. Tamén autorizo ao Concello de Soutomaior a usar as fotos e imaxes 
realizadas durante esta actividade para os actos de carácter exclusivamente institucional. 
 

Asdo.:______________________________________________________ 
                          (nome e apelido, con sinatura 
 

Soutomaior, ________ de ________________ de 2018 

 
 

Soutomaior, _____ de _______________ de 2018 
 

Asdo. ______________________________________________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COPIA PARA O/A INTERESADO/A 

FORMULARIO DE INSCRICIÓN 2018 
ECOPERCUSIÓN: obradoiro de  percusión alternativa.  

 
 
 

INFORMACIÓN XERAL: 
Contidos:  actividade que traballa mente e corpo a través da percusión  incluíndo nocións de interpretación, patróns rítmicos, improvisación, etc. 
Usaremos diferentes instrumentos percutivos produto da reciclaxe: bidóns, latas, tixolas, etc. 
 
Destinatarios/as : faremos dous grupos: 
Grupo 1: 10 a 13  anos      Horarios: 30,31 de xullo e 1,2,3 de agosto de 9,45  a 11,45  h. Exhibición venres 3 de agosto de tarde. 
Grupo 2: de 14 a 35 anos.      Horarios: 30,31 de xullo e 1,2,3 de agosto de 11,45 a 13,45  h.  
Práctica – exhibición  ambos grupos: venres 3 de agosto de tarde (pendente horario).Prazas: 30/grupo 
Prazo de inscrición : desde  20 de xuño ata 19 de xullo na OMIX. Lugar: Multiusos, Arcade. 
NOTA:  o curso realizarase si hai un mínimo de persoas inscritas.  

A CONCELLERÍA DE XUVENTUDE 
Selo 

Concellería de Xuventude - OMIX – r/ Peirao, 8 - Multiusos 
 36690 Arcade - Concello de Soutomaior 
 Tfno.: 986 700 822 
 Fax.: 986 700 822 

Nº ____________ (en reserva   si    non  ) DATA _______________________COTA: ____________________ 
 

Nº ____________ (en reserva   si    non  ) 

PRAZO INSCRICIÓN 
desde 20 de xuño ata 19 

de xullo 



 

 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA CONCELLERÍA DE XUVENTUDE 

 
 
Todas as persoas que se inscriban nas actividades organizadas pola Concellería de Xuventude deberán de ter en 
conta as seguintes cláusulas ou normas: 

 
 
IMPORTANTE:  
 

- O número de prazas en todos os cursos e obradoiros é limitado; cubriranse por rigorosa orde de 
inscrición.  

 
- En todas as actividades terán preferencia  ás persoas empadroadas no Concello de Soutomaior e, 

nalgúns casos, as persoas menores de 35 anos. Nos cursos de formación para o emprego, ademais, 
teñen preferencia as persoas desempregadas. Para acreditar estas condicións haberá que presentar 
DNI e tarxeta de demandade de emprego actualizada. 

 
- As actividades realizaranse si se cobren un mínimo de prazas/grupo. Si non se cubre o mínimo, 

poderá cancelarse a actividade e, nese caso, devolverase a matrícula ás persoas que xa a pagaran. 
 

- As matrículas non se devolverán unha vez confirmada e iniciada a actividade. 
 

- Consultar bonificacións posibles para as actividades soamente para empadroados/as; estas poden 
ser: 

 
No mesmo grupo familiar o 2º participante terá unha bonificación do 25%, o 3º participante una 
bonificación do 50%, o 4º participante unha bonificación do 75% e os quintos e sucesivos membros 
participantes dun mesmo grupo familiar quedarán exentos da taxa. 

 
Cando as persoas inscritas sexan beneficiarias da prestación RISGA quedarán exentas da taxa 
(PERO quedarán reservadas por curso un número limitado de prazas (3), que se cubrirá por 
orde de inscrición). O resto das persoas terán que pagar a cota. 

 
- Se a persoa non cumpre os criterios de asistencia establecidos, será dada de baixa 

automaticamente. No caso dos cursos de formación a persoa non terá dereito a diploma de asistencia.  
 
- NON OBSTANTE, para calquera dúbida ou aclaración aconsellamos consultar horarios, datas e 

condicións específicas para cada actividade na OMIX. 
 

- Si queres recibir información directamente no teu correo electrónico cubre o formulario LISTA DE 
CORREO (sistema TOKApp School) que aparece na web ou pídeo na OMIX. É DE BALDE!!! 

 
 
O noso horario de atención ao público é de: 
 

LUNS, MARTES, XOVES E VENRES DE 15,30 H a 20,30 H agás O MÉRCORES QUE SERÁ DE 9,00 A 
14,00 H 
 
Poderán contactar con nós: 
 Presencialmente, no centro Multiusos 
 Telefónicamente, no número 986700822 
 Por corrreo – e: omix@soutomaior.com 

 
 


