
FICHA DE INSCRICIÓN E AUTORIZACIÓN

Categoría

DATOS PERSOAIS DO PARTICIPANTE

Nome e apelidos: 

Data de nacemento: 

Enderezo:

Tlf de contacto: Tlf. De contacto:

Correo electrónico (opcional): 

AUTORIZACION para a participación e uso da imaxe nas redes

Eu, co DNI

Como pai/nai/titor/a de

autorizo a difundir a miña imaxe ou a da persoa á que represento, nas distintas Redes 
Sociais dos Centros Socioculturais, como participante na “Comparsa Virtual de Entroido” 
e/ou no “Concurso de Disfrace na Rede”. 

Santiago de Compostela, de de 2021

Sinatura

A participación nesta actividade implica que  autorizo ao Concello de Santiago ao uso das 
fotografías ou vídeos realizados, estas imaxes poderán ser utilizadas para:

● A realización dun álbum de recordo.
● Nos Facebook dos Centros Socioculturais .
● Na páxina web dos Centros Socioculturais, así como folletos ou calquera outro soporte 
físico ou audiovisual co obxecto de publicidade corporativa.

NOTA DE LEI DE PROTECCIÓN DE DATOS

Segundo a lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro de protección de datos personales e garantia dos dereitos dixitais,informamos de que
os datos anteriores serán incluídos no ficheiro do Concello de Santiago con fins informativos, así coma da posibilidade de exercitar os 
seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento poñéndoo en coñecemento deste departamento.

COMPARSA VIRTUAL

CONCURSO DE DISFRACE NA REDE

familiar

infantil



INFORMACION XERAL DA ACTIVIDADE

COMPARSA VIRTUAL:

O vindeiro martes 16 de febreiro a Rede de Centros Socioculturais de Santiago, sairá a 
correr o Entroido nas Redes, este ano complicado para todos, non queríamos deixar 
pasar a oportunidade de participar no Entroido, aínda que de xeito diferente!!.
Imos elaborar un vídeo con cada un de vós disfrazados, simulando a participación na 
Comparsa tradicional, este vídeo será colgado no Facebook e no youtube da Rede de 
Centros o martes de Entroido.
Este ano o disfrace escollido é de BANDIDOS, que asaltan o 2021, coa única arma da 
vacina!! Para asegurar que as cousas boas cheguen a todos e todas e baixo o título da 
comparsa... “ASALTO AO 2021”

Para a elaboración do disfrace realizaremos uns titoriais cos que poderás realizar o 
disfrace na casa. Como sempre, teremos uns elementos comúns que poderás 
complementar, a maiores, con outros que máis che gusten.

Importante: Para poder colgar as túas fotos nas redes, tes que enviar a ficha de 
inscrición cuberta ao CSC no que te inscribas.
O envío de fotos tamén farase por correo electrónico ao CSC no que vos apuntedes do 2 
ao día 10 de febreiro.

CONCURSO DE DISFRACE NA REDE:

Dúas categorías:
- Mellor disfrace familiar
- Mellor disfrace infantil

As persoas participantes deberán enviar as fotos aos diferentes correos dos centros 
socioculturais, ou etiquetarse na páxina de Facebook rede de centros socioculturais co 
cancelo #Entroidonacasa #NoEntroidoPretodeTI (previa inscrición no CSC)

A dinámica do concurso é moi sinxela. Elixirase mellor disfrace ao que leve máis “me 
gusta” “me encanta” na fotografía que estará colgada na páxina Facebook da rede de 
centros socioculturais.

A temática do disfrace será libre. Haberá algunha sorpresiña para as persoas gañadoras. 
Enchamos as redes de cor e diversión!!

Importante: Enviar foto do 2 ao 16 de febreiro aos correos dos centros
Data límite para votar 17 de febreiro ata ás 00:00 h
No correo enviar un teléfono de contacto e a ficha de inscrición cuberta.

Correos electrónicos dos Centros Sociocultuais:
CSC Santa Marta cssantamarta@santiagodecompostela.gal
CSC Ensanche csxoensanche@santiagodecompostela.gal,
CSC Castiñeiriño cscastineirino@santiagodecompostela.gal
CSC das Fontiñas jcarballeiro@santiagodecompostela.gal
CSC de Vite jsaramago@santiagocompostela.gal
CSC de Conxo csconxo@santiagodecompostela.gal
Zona urbana 1 sfreirel@santiagodecompostela.gal
Zona urbana 2 mgareab@santiagodecompostela.gal
CSC do Rural  mposeo@santiagodecompostela.gal
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