
 

Data da primeira entrevista Número de adscrición Talonario 

   
 

DATOS PERSOAIS 
Nome e apelidos DNI/NIE 

Lugar de nacemento Data de nacemento 

Enderezo Código Postal 

Poboación Teléfono 1 Teléfono 2 

Correo electrónico 

Cualificación 

Experiencia 

 

SERVIZOS 

QUE OFERTA QUE DEMANDA 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  
 

DISPOÑIBILIDADE 
 Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo  

Mañá        Horas 

Tarde        Horas 

Noite        Horas 
 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outono Novembro Decembro 

            
 

OBSERVACIÓNS 

 

BENEFICIOS OBRIGAS 
1. Recibir o crédito polas horas de servizos que eu preste. 
2. Poder gastar o meu crédito nos servizos ofrecidos polas outras 

persoas adscritas neste Banco de Tempo. 
3. Respecto da miña vida privada e da información obtida nos 

intercambios de servizos, que serán respectadas polas outras 
persoas adscritas e por todas aquelas que as coñezan polo 
funcionamento deste Banco de Tempo. 

4. Dereito a cambiar os servizos que ofrezo ou que demando cando así 
o estime. 

5. Dereito a deixar de formar parte deste Banco de tempo cando así o 
estime. 

 

1. Respectar  a vida privada  e a información confidencial das outras 
persoas adscritas coas as que intercambie servizos. 

2. Acudir a prestar os servizos aos que me comprometo cando e como me 
sexan requiridos ou  informar ás persoas responsables do Banco de 
Tempo se non o podo facer en tempo e forma tales que poidan buscar 
alternativas. 

3. Comunicar ás persoas responsables do Banco de Tempo os cambios nos 
datos da miña Carta de Adhesión. 

4. Coidar o meu talonario e entregar os Talóns de servizos no prazo 
máximo dun mes. 

5. Non dar nin recibir diñeiro a cambio de servizos. 
6. Asinar os Talóns das persoas adscritas a este Banco de Tempo que me 

presten algún servizo.  
7. Ser puntual  nos servizos prestados ou recibidos. 

Contestei ás cuestións desta Carta de Adhesión ao meu mellor saber e entender e comprendo as obrigas 
que a miña adscrición a este Banco de Tempo me supoñen. Comprométome a participar neste Banco de 
Tempo respectando as súas Normas  de Funcionamento.  
Autorizo a persoa responsable deste Banco de Tempo a utilizar os meus datos de contacto para os 
intercambios coas persoas adscritas que soliciten os servizos que eu ofrezo ou ofrezan os servizos que eu 
demando. Tamén a autorizo a mediaren en caso de que xurdan conflitos no desenvolvemento dos 
intercambios de servizos con outras persoas adscritas e a utilizaren a información contida nesta Carta de 
Adhesión só para as finalidades específicas deste Banco de Tempo. 

Asinado 
 

 


