SOLICITUDE DE USO DAS PISTAS DE ATLETISMO
DO ESTADIO DE SAN LÁZARO
Tempada 2018/2019
"INDIVIDUAL"
D./Dª. _____________________________________________________________ maior de idade, con
DNI nº ___________________, domicilio en _____________________________________________ ,
CP __________, localidade __________________ e teléfono/-s nº _____________________________

SOLICITO o uso das pistas municipais de atletismo para adestramentos, de acordo cos datos que se
indican no cuestionario que se achega, comprometéndome ao bo uso da instalación, así coma ao
cumprimento das normas reguladoras da mesma.
Santiago de Compostela,_____ de ________________ de ________
Sinatura do solicitante 1

1

Mediante a formalización voluntaria desta solicitude, o asinante autoriza que os datos contidos na mesma sexan incorporados a
un ficheiro automatizado, e almacenados, para que os mesmos poidan ser utilizados con fins deportivos e outros actos de carácter
protocolario e social. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición
comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello (L.O.15/1999 de 13 de decembro, de
Protección de Datos de Carácter Persoal.)

CUESTIONARIO A FORMALIZAR POLO SOLICITANTE

1) PERÍODO DE UTILIZACIÓN QUE SOLICITA:
(máximo ata o 30 de xuño)

Do _____ de _________________ de 2018 ata o _____ de ________________ de 2019

2) DÍAS DA SEMANA:

L.

M.

3) HORAS DIARIAS:
* De 17,00 a 18,00 h.
* De 18,00 a 19,00 h.
* De 19,00 a 20,00 h.
* De 20,00 a 21,00 h.
* De 21,00 a 22,30 h.

Mc.

X.

V.

OBSERVACIÓNS:

NOTA: Esta solicitude acompañarase da fotocopia do DNI do solicitante.
IMPORTANTE:
O uso limitarase ás PISTAS DE ATLETISMO, non podendo utilizar o céspede do campo de xogo para
lanzamentos, carreiras ou calquera outra actividade deportiva.
O Concello de Santiago recomenda a todos os deportistas que pasen un recoñecemento médico previo
co fin de garantir a súa saúde.
O Concello de Santiago declina toda responsabilidade das lesións que puideran producirse derivadas da
práctica deportiva. Enténdese que no momento de facer uso da instalación os usuarios manifestan estar
aptos para realizar actividade físico-deportiva.
O Concello de Santiago non se fai responsable dos obxectos extraviados, sustraídos ou esquecidos nos
vestiarios ou no interior da instalación. Recoméndase non introducir no recinto obxectos de valor.

