A Escola Municipal de Música de Burela, presenta o “TALLER DE DANZA E
MOVEMENTO”.

A Escola Municipal de Música de Burela, presenta o “TALLER DE DANZA E
MOVEMENTO”.

Este taller está destinado a nenos dende 4 anos, adolescentes e adultos que queiran
tomar contacto con esta disciplina de xeito lúdico.

Este taller está destinado a nenos dende 4 anos, adolescentes e adultos que queiran
tomar contacto con esta disciplina de xeito lúdico.

Está organizado en distintos grupos de idades, e tratará de mostrar diversos
aspectos da danza. Terá unha duración de cinco días, e dependendo das idades
faranse sesións cunha duración entre 45 e 60 minutos. As clases levaranse a cabo os
días 25 e 26 de outubro nas instalacións da Escola Municipal de Música, e os días
27, 28 e 29 de outubro nas instalacións do Auditorio Municipal. O día 29 a xornada
será de portas abertas, para que familiares e público en xeral poda asistir ás clases
de cada grupo tal como estableza o horario definitivo.
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As persoas interesadas poderán participar de xeito gratuíto, e deberán enviar a
inscrición que se acompaña cuberta de xeito lexible, ao seguinte enderezo electrónico :
escolademusica@burela.org. Tamén poderán depositar a inscrición na caixa do correo
situado á entrada da Escola de Música ou nas instalacións da mesma en horario de
tardes, hasta o día 22 de outubro. Confirmarase a admisión xa que existe límite de
prazas. O seguinte horario é orientador e axustarase ás necesidades da actividade.
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INFANTIL
4-5 anos
16:00H-16:45H
(45min)

DANZA
CREATIVA I
(1º a 4º primaria)
17:00H-18:00H
(60 min)

DANZA
CREATIVA II
(5º primaria a 3ºESO)
18:15H-19:15H
(60min)

XUVENIL

DANZA ADULTOS

19:20H-20:20H
(60min)

20:30H-21:30H
(60min)

VENRES 29
XORNADA PORTAS
ABERTAS
No horario habitual
de cada grupo
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RELLENAR CON LETRA MAIÚSCULA

RELLENAR CON LETRA MAIÚSCULA

ADULTO REPRESENTANTE ___________________________________DNI___________________

ADULTO REPRESENTANTE ___________________________________DNI___________________

NOME DO PARTICIPANTE____________________________________DNI___________________

NOME DO PARTICIPANTE____________________________________DNI___________________

CURSO ESCOLAR__________________________ DATA NACEMENTO _______________________

CURSO ESCOLAR__________________________ DATA NACEMENTO _______________________

TELF.________________________EMAIL_____________________________________________

TELF.________________________EMAIL_____________________________________________

Uso de fotografías e/ou vídeos: coa finalidade de promocionar a actividade desenvolta polo Concello, a través das actividades levadas a cabo pola área de
Cultura e Deportes, gustaríanos contar co seu consentimento para a toma e publicación de imaxes e/ou vídeos nos que poda aparecer vostede ou, no seu
caso, o menor ao seu cargo, para a súa publicación tanto na páxina web oficial do Concello, nos perfiles abertos pola entidade nas redes sociais ou en
publicacións que se poidan realizar en soporte papel e/ou en medios de comunicación.

Uso de fotografías e/ou vídeos: coa finalidade de promocionar a actividade desenvolta polo Concello, a través das actividades levadas a cabo pola área de
Cultura e Deportes, gustaríanos contar co seu consentimento para a toma e publicación de imaxes e/ou vídeos nos que poda aparecer vostede ou, no seu
caso, o menor ao seu cargo, para a súa publicación tanto na páxina web oficial do Concello, nos perfiles abertos pola entidade nas redes sociais ou en
publicacións que se poidan realizar en soporte papel e/ou en medios de comunicación.

Por favor marque a caixa que se axuste, en cada caso, aos permisos que queira darnos.

Por favor marque a caixa que se axuste, en cada caso, aos permisos que queira darnos.

FOTOGRAFÍAS/VIDEOS:

FOTOGRAFÍAS/VIDEOS:

☐ Si, dou o meu consentimento para que se publiquen imaxes e/ou vídeos nos que poda aparecer

☐ Si, dou o meu consentimento para que se publiquen imaxes e/ou vídeos nos que poda aparecer

eu ou, no seu caso, o menor ao meu cargo a través das canles mencionadas.

eu ou, no seu caso, o menor ao meu cargo a través das canles mencionadas.

☐ Non dou o meu consentimento para que se publiquen imaxes e/ou vídeos nos que poda
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aparecer eu ou, no seu caso, o menor ao meu cargo a través das canles mencionadas.
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Acordo co establecido no RGPD e LOPDGDD informámoslle que o responsable do tratamento dos seus datos persoais e/ou os do menor (no seu caso) é o
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Concello de Burela ( Eijo Garay, nº 20, CP 27880, en Burela (Lugo)). Os seus datos persoais serán empregados para a correcta xestión da actividade na que se
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rectificar ou suprimir os seus datos, así coma outros dereitos, tal e como se explica na información adicional e detallada de protección de datos, que pode
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