FOTO

DATOS PERSOAIS
Nome e apelidos
D.N. I.
Data de nacemento
Enderezo
Código postal
Cidade
Nome e apelidos do pai/titor
Nome e apelidos da nai/titora
Teléfono/s de contacto
Enderezo/s electrónicos
Número de irmáns
Colexio
Curso escolar

CESIÓN DEREITOS

DATOS

“En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13
de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, lle
informamos de que os seus datos persoais quedarán
incorporados e serán tratados nos ficheiros de Federación
Scouts de Galicia, con CIF Q 1500317A e domicilio Rúa Altamira
2A, Santiago de Compostela, C.P.: 15704, coa finalidade de
manter as relacións pertinentes para o correcto
desenvolvemento das actividades propias da A.D.E. de
Santiago, con CIF G- 15.065.451 e domicilio Rúa Antonio Noche
López, número 7 (entreplanta), A Coruña, C.P.: 15009; así como
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do grupo Scout Stoas, pertencente a dita A.D.E. de Santiago.

IMAXE

Informámoslle da posibilidade de exercer os dereitos de
acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de
carácter persoal, solicitándoo por escrito neste mesmo
documento ou na dirección Rúa Monasterio de Bergondo S/N
Parroquia de San Francisco Javier, C.P.:15010, A Coruña.
Acordo de cesión de dereitos de imaxe:
Eu,………………………………………………………………………………………..,
pai/nai/titor/titora expresamente autorizo ao G.S. Stoas á toma
de
fotografías
e
videos
de……………………………………………………………………………………………..,
durante a realización das súas actividades.
Acordo de cesión de uso da imaxe:
Eu,…………………………………………………………………………………………..,
pai/nai/titor/titora expresamente AUTORIZO ao G.S. Stoas á
utilizar a imaxe persoal do meu fillo/a, resultante das
fotografías realizadas durante as súas actividades; para
finalidade promocional, sen que a autorización se someta a
ningún prazo temporal nin se restrinxa ao ámbito nacional de
ningún país.
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COMPROMISO ENTRE O GRUPO SCOUT STOAS E AS FAMILIAS
COMPROMISO DO GRUPO SCOUT:












Proporcionar un clima moral, saudable e seguro para o desenvolvemento dos membros do
grupo.
Dispor dun kraal de responsables, debidamente formados, que traballan de forma voluntaria
e de xeito activo no grupo como dinamizadores das actividades cotiás.
Exercer unha labor pedagóxica no eido da educación non formal rexida polos principios que
guían a Scouts de Galicia- Escutismo Católico Galego, en particular, e ao Movemento Scout
Católico, en xeral. Estes principios concrétanse, sobre todo, en 3 opcións: Fe, País e
Compromiso.
Garantir que o kraal desempeñe o seu labor dun xeito totalmente altruísta e gratuíto.
Promover e facilitar a formación dos seus responsables, co fin de garantir a calidade
educativa.
Realizar actividades semanais con horario de 11.30 a 13.30 horas, nos locais sitos na Rúa
Monasterio de Bergondo, S/N, Parroquia de San Francisco Javier, C.P.: 15010, A Coruña.
Realizar, polo menos, unha actividade de aire libre ao trimestre.
Realizar, polo menos, dous campamentos á xeira.
Facilitar información ás familias acerca das actividades realizadas e o progreso dos rapaces e
rapazas.
Promover canles de reclamación e denuncia perante a A.D.E. de Santiago, cando a familia
desexe facer uso dos mesmos.

COMPROMISO DAS FAMILIAS:








Colaborar no desenvolvemento da tarefa educativa, asumindo as opcións scouts como
propias e apoiando desde a casa as situacións de progreso e o traballo realizado no grupo
scout Stoas.
Sen ser obstáculo para a participación nas actividades, as familias que poidan aportarán
unha cantidade anual establecida en 60€, dos cales 21€ van dirixidos a pagar as cotas
asociativas e federativas (incluíndo o seguro de accidentes e de responsabilidade civil) e o
resto a materiais de actividades e gastos do grupo.
o Este pago realizarase durante o primeiro mes de actividades, preferiblemente por
ingreso bancario na conta do grupo. Os irmáns terán un desconto de 20 euros cada
un.
Garantir a asistencia regular do rapaz, sen utilizar as actividades scouts como ameaza de
castigo.
Asistir ás reunións de pais que se convoquen.
Comunicar a baixa, cando esta se produzca.

E para que así conste, asino en……………………………………………, a…………. de ………………………………. de
20……
Asinado (por ambas partes)
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