INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS
Lugar de atención
Avda. Martínez Garrido, 21 Interior
36205 VIGO (Pontevedra)
Tfno.: 986 22 97 97 - Fax: 986 12 90 14

RESPIRANDO NO CAMIÑO

Documentación
Enviar por correo, fax ou persoalmente
o boletín de inscrición

Aportación solidaria

5€

Data límite de inscrición
Inscricións ata o 11 de marzo. A
inscrición non se considerará definitiva
ata recibir o resgardo de pagamento.
PRAZAS LIMITADAS

COLABORA

dentro do proxecto A MEMORIA
NO CAMIÑO

Para coidadores familiares
en activo

Domingo, 15 de marzo de 2020

BOLETÍN DE INSCRICIÓN
15 de marzo

Autobús con saída en Vigo
Hora de saída 9:15 h.

Datos do coidador
Unha xornada de ocio e desconexión
para coidadores familiares a través

Etapa do camiño Portugués Baiona – Nigrán
• Saída do Concello de Baiona 10:30 h.

Nome:

_________________________

dunha visita polo patrimonio natural e

Apelidos:

paisaxístico do Camiño Portugués ó seu

DNI:

paso por Baiona e Nigrán

_______________________

___________________________

Dirección:

______________________

Teléfono:

_______________________

Chegada ó Concello de Nigrán 13:30 h.

Necesita transporte?
SÍ

Comida de Confraternización
no Pazo de Pías ás 14:30 h.

NON

Marque desde onde
quere saír
Vigo
Nigrán

firma

Autobus de regreso a Vigo
Hora de regreso 17:00 h.

*Recoméndase roupa e calzado cómodo
**Os horarios e as actividades poden verse modificados

Autorizo á Asociación AFAGA Alzheimer a unha utilización divulgativa e informativa
das imaxes e/ou vídeos realizados nesta actividade para usos exclusivamente
relacionados co cumprimento dos fins sociais da Asociación.
PROTECCIÓN DE DATOS: RGPD 2016/679 e LOPDGDD 3/2018. AFAGA - ASOC. DE
FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE GALICIA como
responsábel do tratamento, tratará os seus datos para xestionar a inscrición das
persoas participantes na actividade ‘Respirado no Camiño’. Poderá exercitar os
dereitos de acceso, rectificación e supresión dos datos, entre outros, tal e como se
explica na información adicional que pode consultar en www.afaga.com.

