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INSTANCIA PARA PARTICIPAR COMO CABEZUDOS E XIGANTES
NAS FESTAS PATRONAIS 2022

DATOS DO DEMANDANTE

NOME OU RAZÓN SOCIAL:

DNI, NIF, NIE, CIF:

APELIDOS:
DOMICILIO:
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO:

DATOS DO REPRESENTANTE:
NOME OU RAZÓN SOCIAL:

DNI, NIF, NIE, CIF:

APELIDOS:
DOMICILIO:
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO:

DOMICILIO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

EXPÓN:
Que informada/ o da apertura de prazo co fin de inscribirse para participar como cabezudoxigante nas Festas Patronais 2022 de Monforte de Lemos polo interese nesta actividade

SOLICITA:
Inscribirse para participar como cabezudo-xigante nas Festas Patronais do ano 2022 de
Monforte de Lemos, o 14 de agosto en horario matinal
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN
-Copia do DNI da persoa solicitante.
-Autorización escrita do pai, nai ou titor/a no caso de ser menor de idade.
-Copia do DNI da persoa que autoriza

Monforte,

de

de 2022
Firma do demandante ou representante

Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no sistema informático do Concello de Monforte e poderán ser prestados de acordo coa
lei, podendo o interesado exercer ante o mesmo os dereitos de acceso, modificación, cancelación e oposición, todo o cal se informa no
cumprimento do artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal.

Páxina 1 de 2

Campo de San Antonio, s/n – 27400 Monforte de Lemos (Lugo)

 982 402 501  982 404 812

 www.monfortedelemos.es  https://sede.monfortedelemos.es  secretaria@concellodemonforte.com

PRODECEMENTO PARA A SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN COMO CABEZUDO-XIGANTE NAS FESTAS
PATRONAIS 2022
 Formularios que se deben cubrir e documentación que se debe achegar
Se as persoas son menores de idade e desexan participar como cabezudos-xiganates nas Festas Patronais 2022
deberán presentar dous formularios debidamente cubertos a “Instancia para participar como cabezudos nas Festas
Patronais 2022” ou unha instancia xeral en que soliciten a participación e a “Autorización” para participar por parte do
pai/nai, titor ou titora.Se a persoa que desexa participar e maior de idade só deberá presentar debidamente cuberto o
formulario “Instancia para participar como cabezudo-xigante nas Festas Patronais 2022” ou unha instancia xeral en que
soliciten a participación.
Se a persoa que participa é menor de idade deberá presentar ademais a seguinte documentación xunto aos dous
formularios debidamente cubertos:
-Copia e orixinal do DNI do solicitante. A copia compulsada incorporarase á solicitude.
-Copia e orixinal do documento de identificación da persoa que autoriza. A copia compulsada incorporarase á
solicitude.
En caso de que a persoa que participe sexa maior de idade só deberá presentar xunto co formulario no que solicite a
participación a seguinte documentación:
-Copia e orixinal do DNI do solicitante. A copia compulsada incorporarase á solicitude.
 Modo de cubrir a instancia para participar
Instancia para participar: datos do demandante. Na instancia para participar ou na instancia xeral na parte datos do
demandante a persoa solicitante deberá indicar nome e apelidos, DNI, enderezo e tamén é conveniente que para
contactar con ela indique número ou números de contacto.
Instancia para participar: expón. Na parte expón nas solicitudes correspondentes ao proceso vai a expresión “Que
informada/o da apertura do prazo co fin de inscribirse para participar como cabezudo-xigante nas Festas Patronais
2022 de Monforte de Lemos polo interese nesta actividade”. Esta expresión poderá ser usada na parte expón se a
solicitude se fai nunha instancia xeral.
Instancia para participar: solicita. Na parte solicita nas solicitudes correspondentes ao proceso vai a expresión
“Inscribirse para participar como cabezudo-xigante nas Festas Patronais 2022 de Monforte de Lemos”. Esta expresión
poderá ser usada na parte solicita se a solicitude se fai nunha instancia xeral.
 Modo de cubrir a autorización para participar
Autorización: nela vai indicado o modo de cubrila no cadro inferior titulado “Información para cubrir o impreso
 Modelos
Os modelos de formularios poderanse obter na páxina web do concello, imprimir e cubrir ou obter nas oficinas do
Rexistro Xeral do Concello de Santo Antonio situadas na Casa do Concello de Monforte de Lemos no Campo de Santo
Antonio s/n.
 Presentación das solicitudes
-Data de inicio de presentación das solicitudes: 20 de xullo
-Data de fin de solicitudes: 4 de agosto
-Lugar de presentación de solicitudes: Oficina do Rexistro do Concello de Monforte
-Horario presentación solicitudes: 9:00 a 14:00
 Coñecemento das persoas titulares para participar como cabezudos-xigantes e da lista de reserva.
Finalizado o prazo de presentación de solicitudes e establecida a lista de persoas para participar como cabezudos e a
lista reserva, a Delegación de Cultura dará a coñecer estes aspectos.
 Máis información: Delegación de Cultura Concello de Monforte de Lemos (tel. 982402501)
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