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  DATOS  DA PERSOAS SOLICITANTES      

       

APELIDOS : NOME: 

DNI: DATA NACEMENTO: TELÉFONO: 

ENDEREZO:                                                                       C.P:  LOCALIDADE: 

INTOLERANCIA ALIMENTARIA:  

  

APELIDOS : NOME: 

DNI: DATA NACEMENTO: TELÉFONO: 

ENDEREZO:                                                                        C.P:  LOCALIDADE: 

INTOLERANCIA ALIMENTARIA:  

 
 

Beneficiarios:  

- Ser maior de 65 anos ou pensionista maior de 55 anos, preferentemente estar empadroado/a no 

Concello de Mos. A persoa acompañante non ten que cumprir este requisito. 

Servizos incluídos: Visita guiada ao Museo da Casa do Patrón, Sala de Arqueoloxía do Castro de Doade, 

Casa Castrexa, Castro de Doade e Pazo de Liñares, comida (cocido) no restaurante Casa do Patrón, 

transporte e seguro de viaxe.  

Prazo e lugar inscrición: do 2 ao 8 de novembro no  Rexistro Xeral do Concello, na OMIX ou a través 

da sede electrónica. 

Publicación listaxe admisión: 9 de novembro, na páxina web do Concello ou na oficina da OMIX .  

Prezo: 35 €  por persoa. 

Pago: O custe da excursión farase efectivo antes da subida ao autocar o mesmo día da excursión.  

-  De non cubrirse un mínimo de 45 prazas non se levará a cabo a actividade. 

Autorizo a realización de fotografías con fin divulgativo da actividade por parte do Concello de Mos. 
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AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Os datos recollidos nesta solicitude serán tratados pola OMIX do 

Concello de Mos para o uso exclusivo que se obtiveron, segundo o disposto Regulamento (UE) 2016/69 do 

Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016,  e relativo a protección de persoas físicas no que respecta 

ao tratamento e datos persoais é a libre circulación destes datos, á Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 

protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais. En ningún caso, os datos persoais referidos (nome 

e apelidos, DNI, enderezo postal, etc) serán tratados nen publicados con carácter persoal.  

 

 

Mos , _____ de___________________ do 2022.                       Sinatura__________________________ 


