FICHA DE
INSCRICIÓN GRUPO
SCOUT STOAS

PEGAR FOTO

XEIRA 2018/2019
DATOS DO/A ASOCIADO/A
NOME:
APELIDOS:
DATA DE NACEMENTO:
IDADE:
ENDEREZO:
C.P.:
CONCELLO:
TELÉFONO 1:
TELÉFONO 2:
DATOS DO/A ASOCIADO/A
MAIOR DE IDADE

DNI:
Nº
PROVINCIA:
COLEXIO:

MENOR DE IDADE EMANCIPADO

CURSO ESCOLAR:
PTA:

MENOR DE IDADE

(EN CASO DE MENORES DE IDADE ENCHER OS DATOS DE PAIS/NAIS/TITORES/AS)

SITUACIÓN DOS PAIS/NAIS/TITORES/AS
ESTADO CIVIL:
(CASADOS, PARELLA DE FEITO, MONOPARENTAL, SEPARADOS, DIVORCIADOS, ETC.)
NO CASO DE QUE EXISTA UN TIPO DE CUSTODIA DO/A MENOR ESPECIFICAR:
TUTELA LEGAL
CUSTODIA ÚNICA
CUSTODIA COMPARTIDA (NO CASO DE CUSTODIA
COMPARTIDA DEBEN FIRMAR A AUTORIZACIÓN OS DOUS PAIS DO/A MENOR)
DATOS DOS PAIS/NAIS/ TITORES/AS
NOME:
APELIDOS:
MÓBIL:
E-MAIL:
NOME:
APELIDOS:
MÓBIL:
E-MAIL:
DECLARACIÓN E AUTORIZACIÓN
MAIORES DE IDADE/MENORES EMANCIPADOS
MENORES DE IDADE
DECLARO: 1º.- Que todos os datos expresados nesta ficha
son certos. 2º.- Que cedo ao grupo scout
Stoas
(pertencente á Asociación Diocesana de Escutismo de
Santiago de Compostela da Federación de Scouts de Galicia
- ECG e a cal a súa vez é membro do Movimiento Scout
Católico) os dereitos sobre a miña imaxe cando esta se
reproduza nas fotografías e videos tomados nas actividades
realizadas. En consecuencia, autorizo ao grupo scout a
fixar, reproducir, comunicar e a modificar por todo medio
técnico as fotografías e videos realizados no marco da
presente autorización. 3º.- Que autorizo o emprego de
imaxes e videos por parte do grupo scout, as asociacións
scouts das que é membro (a nivel provincial, autonómico,
nacional e internacional) coa finalidade de amosar e
promocionar as súas actividades e o escutismo en xeral,
sempre en ámbitos non comerciais.

DNI:
DNI:

D. / Dna. ___________________ D. / Dna. _______________
Como
representante/es
legal/ais
de
_______________________________________________
DECLARA/N: 1º.- Que todos os datos expresados nesta ficha
son certos. 2º.- Que cede/n ao grupo scout Stoas
(pertencente á Asociación Diocesana de Escutismo de
Santiago de Compostela e da Federación de Scouts de GaliciaECG e a cal a súa vez é membro do Movimiento Scout
Católico) os dereitos sobre a imaxe do/a menor cando esta se
reproduza nas fotografías e videos tomados nas actividades
realizadas. En consecuencia, o/a representante legal autoriza
ao grupo scout a fixar, reproducir, comunicar e a modificar
por todo medio técnico as fotografías e videos realizados no
marco da presente autorización. 3º.- Que autoriza/n o
emprego de imaxes e videos por parte do grupo scout, as
asociacións scouts das que é membro (a nivel provincial,

Enténdese que o grupo scout prohibe expresamente, unha
explotación das fotografías susceptíbeis de afectar á vida
privada, e unha difusión en todo soporte de carácter
pornográfico, xenófobo, violento ou ilícito.
A persoa asinante recoñece por outra parte, non estar
vinculada a ningún contrato exclusivo sobre o emprego da
súa imaxe ou seu nome.

En cumprimento do disposto no art. 5 da LOPD,
informámoslle que os datos persoais serán incorporados
aos ficheiros SOCIOS, titularidade de MOVIMIENTO SCOUT
CATÓLICO, XESTIÓN DE CENSOS da FEDERACIÓN SCOUTS
DE GALICIA ESCUTISMO CATÓLICO GALEGO e SOCIOS da
ASOCIACIÓN DIOCESANA DE ESCUTISMO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA, debidamente inscritos na Agencia Española
de Protección de Datos, sendo a finalidade destes ficheiros
a xestión dos datos dos e das socias necesarios para manter
as relacións pertinentes e o desenvolvemento das
actividades do Movimiento Scout Católico e da A.D.E. de
Santiago, así como do grupo scout Stoas, pertencente a
dita A.D.E. Os datos persoais unicamente serán
empregados nos termos previstos pola lexislación vixente e
para a finalidade indicada e poderán ser cedidos ás
distintas asociacións e grupos pertencentes a Movimiento
Scout Católico, coa finalidade de xestionar ditos datos. A
negativa ao tratamento ou cesión dos seus datos levaría
aparellada a imposibilidade do mantemento e
cumprimento da relación, xa que os mesmos son
necesarios para levar a cabo as actividades derivada da
mesma. Pode exercitar os seus dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose por
escrito aos seguintes enderezos: - GRAN VIA DE LES CORTS
CATALANES 416, 1R, 4ºA, 08015 BARCELONA. En relación
co ficheiro SOCIOS titularidade de Movimiento Scout
Católico. – RÚA MONASTERIO DE BERGONDO S/N
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO JAVIER, 15010 A Coruña
en relación co ficheiro XESTIÓN DE CENSOS titularidade da
Federación de Scouts de Galicia - ECG. ou o ficheiro SOCIOS
da ADE de Santiago.
● Autorizo que os meus datos persoais sexan almacenados
e/ou tratados coa finalidade arriba indicada, dando para
elo o meu consentimento expreso e por escrito. ● Autorizo
que os meus datos persoais sexan cedidos nos termos
arriba indicados. En ____________________ , ___ de
______________ de ____________

autonómico, nacional e internacional) coa finalidade de
amosar e promocionar as súas actividades e o escutismo en
xeral, sempre en ámbitos non comerciais.
Enténdese que o grupo scout prohibe expresamente, unha
explotación das fotografías susceptíbeis de afectar á vida
privada, e unha difusión en todo soporte de carácter
pornográfico, xenófobo, violento ou ilícito.
O/A representante legal recoñece por outra parte, que o/a
menor non está vinculado/a a ningún contrato exclusivo
sobre o emprego da súa imaxe ou seu nome.

En cumprimento do disposto no art. 5 da LOPD,
informámoslle que os datos persoais serán incorporados aos
ficheiros SOCIOS, titularidade de MOVIMIENTO SCOUT
CATÓLICO, XESTIÓN DE CENSOS da FEDERACIÓN SCOUTS DE
GALICIA ESCUTISMO CATÓLICO GALEGO e SOCIOS da
ASOCIACIÓN DIOCESANA DE ESCUTISMO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA, debidamente inscritos na Agencia Española de
Protección de Datos, sendo a finalidade destes ficheiros a
xestión dos datos dos e das socias necesarios para manter as
relacións pertinentes e o desenvolvemento das actividades
do Movimiento Scout Católico e da A.D.E. de Santiago, así
como do grupo scout Stoas, pertencente a dita A.D.E. Os
datos persoais unicamente serán empregados nos termos
previstos pola lexislación vixente e para a finalidade indicada
e poderán ser cedidos ás distintas asociacións e grupos
pertencentes a Movimiento Scout Católico, coa finalidade de
xestionar ditos datos. A negativa ao tratamento ou cesión dos
seus datos levaría aparellada a imposibilidade do
mantemento e cumprimento da relación, xa que os mesmos
son necesarios para levar a cabo as actividades derivada da
mesma. Pode exercitar os seus dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose por escrito
aos seguintes enderezos: - GRAN VIA DE LES CORTS
CATALANES 416, 1R, 4ºA, 08015 BARCELONA. En relación co
ficheiro SOCIOS titularidade de Movimiento Scout Católico. –
RÚA MONASTERIO DE BERGONDO S/N PARROQUIA DE SAN
FRANCISCO JAVIER, 15010 A Coruña en relación co ficheiro
XESTIÓN DE CENSOS titularidade da Federación de Scouts de
Galicia - ECG. ou o ficheiro SOCIOS da ADE de Santiago.
● Autorizo que os meus datos persoais e os do/a menor
sexan almacenados e/ou tratados coa finalidade arriba
indicada, dando para elo o meu consentimento expreso e por
escrito. ● Autorizo que meus datos persoais e os do/a menor
sexan cedidos nos termos arriba indicados. En
Asina: _____________________________________
____________________ , ___ de ______________ de
DNI: ____________________ (NO CASO DE MENORES _______
EMANCIPADOS/AS
ADXUNTAR
FOTOCOPIA
DO Asina:_______________________Asina:______________
DOCUMENTO ACREDITATIVO DA EMANCIPACIÓN)
DNI: ____________________ DNI: ____________________
(A SEGUNDA SINATURA SERÁ NECESARIA NO CASO DE
CUSTODIA COMPARTIDA)
XUNTO A ESTE IMPRESO SERÁ NECESARIO ENTREGAR FOTOCOPIA DO DNI DO RESPONSABLE FIRMANTE, DO
LIBRO DE FAMILIA ACTUALIZADO E, SE PROCEDE, ACREDITACIÓN DA CUSTODIA OU TUTELA

FICHA DE INSCRICIÓN
GRUPO SCOUT STOAS

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 unha reunión semanal de 2h de duración aproximada, 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 80€, dos cales 22€ 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 10 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 e participar, se así o desexan, no
Comité de Pais.

Comunicar a baixa, cando esta se produza, e compartir información significativa para
a educación do neno ou nena. E para que así conste, asino en……………………………………………,
a…………. de ………………………………. de 20……
Asinado (por ambas partes)

