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FORMULARIO DE INSCRICIÓN 
VISITA-TALLER á exposición "MIRROR RIM" de Alain Urrutia 

IDADE: De 4 a 9 anos 
DATA: Mércores 27 de decembro de 2017 de 11 a 13 horas 
PRAZAS: 15 

Nome e apelidos do participante 

Data de nacemento do participante 

Teléfono 

Correo electrónico 

Observacións 

Nome da nai, pai ou titor 

DNI da nai, pai ou titor legal 

AUTORIZACIÓN 

Autorización para a publicación de imaxes dos nenos/as participantes na visita-taller á exposición 
"Mirror Rim" de Alain Urrutia, que terá lugar o mércores 27 de decembro de 2017. 

A Lei de Protección de datos obríganos a dispor de autorización paterna/materna para publicar as fotos 
dos menores e por iso solicitamos o consentimento aos pais, ou titores legais para poder facer e publicar 
as imaxes. 

A intención das imaxes tomadas é mostrar as actividades realizadas na visita-taller, polo que non 
serán tomadas imaxes individuais dos nenos, senón imaxes do grupo traballando, ou dos traballos 
feitos. Este material gráfico se usará como arquivo interno e poderá ser publicado na web de 
DIDAC, ou outros soportes gráficos, sempre que non exista oposición expresa previa. 

Don/Dona      con DNI 

como pai/nai ou titor legal do neno/a 

  SI DOU O MEU CONSENTIMENTO 

  NON DOU O MEU CONSENTIMENTO 

(marque cun X o que proceda) 

para que DIDAC (Fundación DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas) POIDA 
UTILIZAR AS IMAXES DO MEU FILLO/A TOMADAS DURANTE AS ACTIVIDADES DA VISITA-TALLER E 
PUBLICALAS. 

  Gustaríame recibir información sobre as actividades que se desenvolvan en DIDAC 

En Santiago de Compostela, a         de  de 2017 

Firma 
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