1. DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
Nome e apelidos:

NIF.:

Tel.:

Móbil:

Data de nacemento:

Lugar de nacemento:

Correo-e:

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Tipo de vía:

Nome da vía:

Provincia:

Núm.:

Concello:

Portal:

Piso:

Porta:

Código postal:

2. SOLICITUDE DE PRAZA (marcar cun X a actividade elixida)
Intermareal Umia-O Grove. 21 de xaneiro
Prazo de inscrición dende o 9 de xaneiro ata o 19 de xaneiro
Esteiro do Miño (A Guarda) e Foz da Ramallosa (Baiona e Nigrán). 4 febreiro
Prazo de inscrición dende o 23 de xaneiro ata o 1 de febreiro

•
•
•
•
•

Bañas de Xestoso, Silleda–Forcarei. 20 de maio
Prazo de inscrición dende o 8 de maio ata o 18 de maio
Descarga esta solicitude na web da Deputación: www.depo.es e inscríbete no rexistro xeral da Deputación de
Pontevedra.
Actividade gratuíta
Infórmate no teléfono 886 210 725, Servizo de Medio Ambiente, de 8:00 h a 15:00 h, de luns a venres ou enviando
un correo a medioambiente@depo.es
Os desprazamentos ata o punto de encontro faranse en vehículo propio
As solicitudes presentadas fóra do prazo de inscrición de cada actividade non se terán en conta

3. OBSERVACIÓNS

Lugar e data:

Sinatura:

...................................................., .................. de .............................................................de 20........
PAZO DA DEPUTACIÓN, avda. Montero Ríos, s/n, 36071 Pontevedra
Tel.: +34 986 804 100 · Fax: 886 210 726 · Correo-e: medioambiente@depo.es · www.depo.es

Mod.: 456.018

Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R. d. 1720/2007 de protección de datos de carácter persoal e poderán ser incorporados aos f icheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite.
En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectif icación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: avda. Montero Ríos, s/n. Para estes trámites existen formularios á súa disposición en w w w.depo.es

VOANDO NAS RÍAS BAIXAS. ROTEIROS ORNITOLÓXICOS - SOLICITUDE DE INSCRICIÓN

