Formulario de autorización para
captar imaxes
Alumno/a

Aula

Nai/Pai ou
titor
D.N.I.:

Teléfono
AUTORIZO

NON AUTORIZO

Á Asociación de Nais e Pais “As Brañas” do CEP de Ventín para que capte imaxes, son e fotografías
durante as actividades extraescolares do neno/a mencionado arriba, ben a título individual ou
formando parte dun grupo, para a súa difusión a través de calquera medio de comunicación
audiovisual ou impreso, así como para o arquivo e utilización en actividades da ANPA, mantendo
sempre a observancia dos dereitos da infancia e sen desvirtuar en ningún caso o seu significado e o
contexto no que foron captadas.
O feito de non marcar ningunha das opcións dará e entender que NON AUTORIZA
Asinado:

__ de ________________________ de 2017

Formulario de autorización para
monitores de “COMEDOR”
Os/as usuarios do comedor serán entregados polos monitores aos profesores das actividades que se desenvolven no centro, sempre e
cando os pais/titores do rapaz cubran e asinen a seguinte autorización (só se utilizara no caso de ir a algunha actividade.).
Alumno/a

Aula

Nai/Pai ou titor
D.N.I.:

Teléfono
AUTORIZO

NON AUTORIZO

Ós/as monitores/as do comedor escolar a levar a a/ao neno/a antes mencionado á/s seguintes actividade/s
extraescolar/es:
O feito de non marcar ningunha das opcións dará e entender que NON AUTORIZA. Nese caso deberá levalo e recollelo o
propio pai/nai/titor
Asinado:
__ de ________________________ de 2017

Formulario de autorización para
monitores de “TARDES DIVERTIDAS”
Os profesores das actividades que se desenvolven no centro entregarán os/as usuarios de actividades extraescolares aos monitores de
“TARDES DIVERTIDAS” , sempre e cando os pais/titores do rapaz cubran e asinen a seguinte autorización (só se utilizara no caso
de ir a algunha actividade.).
Alumno/a

Aula

Nai/Pai ou titor
D.N.I.:

Teléfono
AUTORIZO

NON AUTORIZO

Os profesores das actividades a entregar a a/ao neno/a antes mencionado dá/s seguintes actividade/s
extraescolar/es a ós/as monitores/as de “TARDES DIVERTIDAS”:
O feito de non marcar ningunha das opcións dará e entender que NON AUTORIZA. Nese caso deberá recollelo o propio
pai/nai/titor
Asinado:
__ de ________________________ de 2017

