
PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDEBS303APRAZAS XUVENÍS, PROGRAMA CAMPAÑA DE VERÁN

(Para cubrir pola Administración)

CONSELLERÍA DE TRABALLO 
E  BENESTAR

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/A RESPONSABLE  DO/A MENOR 

Orde do 29 de febreiro de 2012 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís 
dentro do programa Campaña de Verán 2012 e se procede á súa convocatoria.

de 201de,

Lugar e data

Director xeral de Xuventude e Voluntariado

DATOS DO/A RESPONSABLE DO/A MENOR

 CONCELLO

CORREO ELECTRÓNICOCÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO FIXO TELÉFONO MÓBIL

ENDEREZO

INSTALACIÓNS QUE SOLICITA

DECLARACIÓN XURADA DO PAI /NAI /TITOR/A

DECLARO, BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE,  QUE SON CERTOS OS DATOS QUE FIGURAN NESTA SOLICITUDE.

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

DATOS  DO/A MENOR

DATA NACEMENTO

DNI SOLICITANTE NOME PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

ANEXO II A

SOLICITUDE INDIVIDUAL DE PRAZAS XUVENÍS DA CAMPAÑA DE VERÁN

PRIMEIRO APELIDONOME SEGUNDO APELIDONIF PAI/NAI/TITOR/A DATA CADUCIDADE DNI 
(dato obrigatorio)

Autorización para a comprobación telemática de datos do/a solicitante ou representante legal (pai/nai/titor/a). 
Autorizo a consellería de conformidade cos artigos 2 e 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, 
do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve,  para a consulta dos meus datos de identidade nos sistemas de verificación de datos de identidade. 
  
(Marcar cun X o que proceda)

SI NON  (no caso de non outorgar autorización, deberá achegar copia do DNI)

De acordo co artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos recollidos nos diferentes anexos 
desta orde resultan necesarios para a adxudicación de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de Verán 2012. Os datos facilitados considéranse exactos e postos ao día e 
serán incorporados a un ficheiro do cal é responsable a Consellería de Traballo e Benestar, coa finalidade de xestión da actividade. O titular dos datos consente a comunicación 
destes a organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable do ficheiro e a súa publicación nos termos contidos nesta orde. Non haberá máis cesións de datos 
agás a outras administracións públicas que exerzan as mesmas competencias ou no caso de que unha lei o prevexa. O/a interesado/a pode exercer os dereitos de acceso, 
rectificación, cancelación e oposición ante o centro directivo competente, no enderezo edificio administrativo San Lázaro, s/n, 3.º andar, 15781 Santiago de Compostela 
(A Coruña) ou no correo electrónico lopd.xuventude@xunta.es 
Cando o/a solicitante facilite datos dun terceiro, aínda que se trate de menores de idade, sempre que sexan maiores de 14 anos, será o encargado de informar do contido desta 
cláusula ao titular dos datos e con carácter previo á súa inclusión no dito ficheiro; no caso de menores deberá expresalo nunha linguaxe facilmente comprensible para estes. 
A presentación desta solicitude implica a autorización para a publicación dos datos do/da solicitante, conforme o disposto no artigo 7.3 desta orde.
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LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/A RESPONSABLE  DO/A MENOR 

Orde do 29 de febreiro de 2012 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís 
dentro do programa Campaña de Verán 2012 e se procede á súa convocatoria.

de 201de,

Lugar e data

Director xeral de Xuventude e Voluntariado

ANEXO II B

SOLICITUDE MÚLTIPLE DE PRAZAS XUVENÍS DA CAMPAÑA DE VERÁN

DATA  NACEMENTO

DNI SOLICITANTE NOME PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

INSTALACIÓNS QUE SOLICITA

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

DATOS  DO/A MENOR 1

DATOS  DO/A MENOR 2

DATA  NACEMENTO

DNI SOLICITANTE NOME PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DATOS  DO/A MENOR 3

DATA  NACEMENTO

DNI SOLICITANTE NOME PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DATOS  DO/A MENOR 4

DATA  NACEMENTO

DNI SOLICITANTE NOME PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DATOS DO/A RESPONSABLE DO/A MENOR

 CONCELLO

CORREO ELECTRÓNICOCÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO FIXO TELÉFONO MÓBIL

ENDEREZO

PRIMEIRO APELIDONOME SEGUNDO APELIDONIF PAI/NAI/TITOR/A DATA CADUCIDADE DNI 
(dato obrigatorio)

De acordo co artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos recollidos nos diferentes anexos desta orde 
resultan necesarios para a adxudicación de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de Verán 2012. Os datos facilitados considéranse exactos e postos ao día e serán incorporados  a un 
ficheiro do cal é responsable a Consellería de Traballo e Benestar, coa finalidade de xestión da actividade. O titular dos datos consente a comunicación destes a organizacións ou persoas 
directamente relacionadas co responsable do ficheiro e a súa publicación nos termos contidos nesta orde. Non haberá máis cesións de datos agás a outras administracións públicas que 
exerzan as mesmas competencias ou no caso de que unha lei o prevexa. O/a interesado/a pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o centro directivo 
competente, no enderezo edificio administrativo San Lázaro, s/n, 3.º andar, 15781 Santiago de Compostela (A Coruña) ou no correo electrónico lopd.xuventude@xunta.es 
Cando o/a solicitante facilite datos dun terceiro, aínda que se trate de menores de idade, sempre que sexan maiores de 14 anos, será o/a encargado/a de informar do contido desta cláusula ao 
titular dos datos e con carácter previo á súa inclusión no dito ficheiro; no caso de menores deberá expresalo nunha linguaxe facilmente comprensible para estes. 
A presentación desta solicitude implica a autorización para a publicación dos datos do/a solicitante, conforme o disposto no artigo 7.3 desta orde.

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE  QUE SON CERTOS OS DATOS QUE FIGURAN  NESTA SOLICITUDE.
DECLARACIÓN XURADA DO PAI /NAI /TITOR/A

Autorización para a comprobación telematica de datos do/a solicitante ou representante legal (pai/nai/titor/a). 
Autorizo a consellería de conformidade cos artigos 2 e 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, 
do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve,  para a consulta dos meus datos de identidade nos sistemas de verificación de datos de identidade. 

 (Marcar cun X o que proceda) SI NON  (no caso de non outorgar autorización, deberá achegar copia do DNI)



ANEXO III 

INSTALACIÓN CONCEDIDAAPELIDOS E NOME DO/DA PARTICIPANTE

DE QUE TIPO?

PADECE ALGUNHA LIMITACIÓN FISIOLÓXICA OU FUNCIONAL?

PADECE ALGUNHA ENFERMIDADE INFECTO-CONTAXIOSA?

PADECE ALGUNHA ENFERMIDADE QUE PRECISE UN COIDADO ESPECIAL?

QUE TIPO DE VACINAS LLE FORON SUBMINISTRADAS?

SOFRE ALGÚN PROCESO ALÉRXICO? 
(en caso de ser afirmativo, deberán presentar certificado médico xustificativo)

GRUPO SANGUÍNEO 

OUTRAS OBSERVACIÓNS QUE OS PAIS OU TITORES CONSIDEREN OPORTUNO ADVERTIR

(Para menores de 18 anos)
O/A pai/nai ou titor/a do/a participante

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que os datos sinalados son certos. Do mesmo xeito, autorizo as decisións médico-cirúrxicas que fose preciso 
adoptar en caso de extrema urxencia, baixo a adecuada dirección facultativa médica.

de 201de,
Lugar e data

De acordo co artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos recollidos nos diferentes anexos desta 
orde resultan necesarios para a adxudicación de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de Verán 2012. Os datos facilitados considéranse exactos e postos ao día, ademais 
de pertinentes e axeitados e serán incorporados a un ficheiro do cal é responsable a Consellería de Traballo e Benestar, coa finalidade de xestión da actividade. O titular dos datos 
consente a comunicación a organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable do ficheiro e a súa publicación  nos termos contidos nesta orde. Non haberá máis 
cesións de datos agás a outras administracións públicas que exerzan as mesmas competencias ou no caso de que unha lei o prevexa. O/a interesado/a pode exercer os dereitos de 
acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o centro directivo competente, no enderezo edificio administrativo San Lázaro, s/n, 3.º andar, 15781 Santiago de Compostela 
(A Coruña) ou no correo electrónico lopd.xuventude@xunta.es 
Cando o/a solicitante facilite datos dun terceiro, aínda que se trate de menores de idade, sempre que sexan maiores de 14 anos, será o/a encargado/a de informar do contido desta 
cláusula ao titular dos datos e con carácter previo á súa inclusión no dito ficheiro; no caso de menores deberá expresalo nunha linguaxe facilmente comprensible para estes.

TELÉFONOCÓDIGO POSTAL

NOME E APELIDOS

PROVINCIA

EN CASO DE URXENCIA AVISAR A

TELÉFONO MÓBIL

PARENTESCO

CONCELLO ENDEREZO

CUESTIONARIO MÉDICO-SANITARIO
DATA



RENUNCIA DE PRAZA E SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE COTA
(Antes de cubrir os datos lea as instrucións ao pé de páxina)

ACTIVIDADES XUVENÍS

ANEXO V

DATOS DO/DA REPRESENTANTE(1) 

Director xeral de Xuventude e Voluntariado ou xefe/a territorial

Esta solicitude deberán asinala o/a solicitante e mais o representante, de ser o caso.

(1)    Soamente no caso de que o/a interesado/a sexa menor de idade ou non dispoña de conta corrente aberta ao seu nome. 
(2)    Para poder proceder á devolución da cota é preciso que a renuncia teña entrada (rexistro) na Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, nos servizos de 

Xuventude e Voluntariado dos departamentos territoriais e oficinas locais de Xuventude da Consellería de Traballo e Benestar, polo menos  vinte (20) días 
naturais antes do inicio da actividade.   

(3)     O/a solicitante da devolución (persoa inscrita ou representante) será o mesmo que o/a titular da conta que se facilita para facer o ingreso (datos  bancarios).

 DATOS  DO/A SOLICITANTE (PERSOA INSCRITA)

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE OBRIGAN O/A INTERESADO/A A RENUNCIAR Á PRAZA  (2) 
RENUNCIA: á praza que tiña adxudicada en (nome campo de traballo, campamento, actividade...):

e SOLICITA: a devolución da cota previamente ingresada.

que se levará a cabo na (localidade e provincia): desde o

ata o  polos motivos que se indican a seguir:

CÓDIGO  ENTIDADE CÓDIGO OFICINA DC Nº CONTA 

TITULAR DA CONTA

DATOS BANCARIOS DO/A INTERESADO/A OU DA PERSOA QUE O/A REPRESENTE (3) 

ENDEREZO

ENTIDADE BANCARIA

Asdo.:

(Representante: pai/nai ou titor/a legal do solicitante)(Solicitante: quen renuncia á praza)

Asdo.:

de 201de,

De acordo co artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos recollidos nos diferentes anexos 
desta orde resultan necesarios para a adxudicación de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de Verán 2012. Os datos facilitados considéranse exactos e postos ao día, 
ademais de pertinentes e axeitados e serán incorporados a un ficheiro do cal é responsable a Consellería de Traballo e Benestar, coa finalidade de xestión da actividade. O 
titular dos datos consente a comunicación destes a organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable do ficheiro e a súa publicación nos termos contidos nesta 
orde. Non haberá máis cesións de datos agás a outras administracións públicas que exerzan as mesmas competencias ou no caso de que unha lei o prevexa. O/a interesado/a 
pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o centro directivo competente no enderezo edificio administrativo San Lázaro, s/n, 3.º andar, 
15781 Santiago de Compostela (A Coruña) ou no correo electrónico lopd.xuventude@xunta.es 
Cando o/a solicitante facilite datos dun terceiro, aínda que se trate de menores de idade, sempre que sexan maiores de 14 anos, será o/a encargado/a de informar do contido 
desta cláusula ao titular dos datos e con carácter previo á súa inclusión no dito ficheiro; no caso de menores deberá expresalo nunha linguaxe facilmente comprensible para 
estes.

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar, de conformidade cos artigos 2 e 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade nos sistemas de verificación de datos de identidade. 
 (Marcar cun  X  o que proceda) SI NON  (no caso de non outorgar autorización, deberá achegar copia  do DNI)

TELÉFONO

DNI

LOCALIDADE CÓDIGO POSTALPROVINCIA

DOMICILIO

NOME E APELIDOS

COMO (PAI, NAI OU TITOR/A) DE (PERSOA INSCRITA)

TELÉFONO

DNI

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

NOME

LOCALIDADE

ENDEREZO

APELIDOS
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CÓDIGO:
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CÓDIGO:
CÓDIGO:
DATOS  DO/A MENOR
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DNI SOLICITANTE
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ANEXO II A
SOLICITUDE INDIVIDUAL DE PRAZAS XUVENÍS DA CAMPAÑA DE VERÁN
PRIMEIRO APELIDO
NOME
SEGUNDO APELIDO
NIF PAI/NAI/TITOR/A
DATA CADUCIDADE DNI
(dato obrigatorio)
Autorización para a comprobación telemática de datos do/a solicitante ou representante legal (pai/nai/titor/a).
Autorizo a consellería de conformidade cos artigos 2 e 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve,  para a consulta dos meus datos de identidade nos sistemas de verificación de datos de identidade.
 (Marcar cun X o que proceda)
De acordo co artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos recollidos nos diferentes anexos desta orde resultan necesarios para a adxudicación de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de Verán 2012. Os datos facilitados considéranse exactos e postos ao día e serán incorporados a un ficheiro do cal é responsable a Consellería de Traballo e Benestar, coa finalidade de xestión da actividade. O titular dos datos consente a comunicación destes a organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable do ficheiro e a súa publicación nos termos contidos nesta orde. Non haberá máis cesións de datos agás a outras administracións públicas que exerzan as mesmas competencias ou no caso de que unha lei o prevexa. O/a interesado/a pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o centro directivo competente, no enderezo edificio administrativo San Lázaro, s/n, 3.º andar, 15781 Santiago de Compostela(A Coruña) ou no correo electrónico lopd.xuventude@xunta.es
Cando o/a solicitante facilite datos dun terceiro, aínda que se trate de menores de idade, sempre que sexan maiores de 14 anos, será o encargado de informar do contido desta cláusula ao titular dos datos e con carácter previo á súa inclusión no dito ficheiro; no caso de menores deberá expresalo nunha linguaxe facilmente comprensible para estes.
A presentación desta solicitude implica a autorización para a publicación dos datos do/da solicitante, conforme o disposto no artigo 7.3 desta orde.
ANEXO II B
SOLICITUDE MÚLTIPLE DE PRAZAS XUVENÍS DA CAMPAÑA DE VERÁN
DATA  NACEMENTO
DNI SOLICITANTE
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
INSTALACIÓNS QUE SOLICITA
CÓDIGO:
CÓDIGO:
CÓDIGO:
CÓDIGO:
CÓDIGO:
DATOS  DO/A MENOR 1
DATOS  DO/A MENOR 2
DATA  NACEMENTO
DNI SOLICITANTE
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
DATOS  DO/A MENOR 3
DATA  NACEMENTO
DNI SOLICITANTE
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
DATOS  DO/A MENOR 4
DATA  NACEMENTO
DNI SOLICITANTE
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
DATOS DO/A RESPONSABLE DO/A MENOR
 CONCELLO
CORREO ELECTRÓNICO
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
TELÉFONO FIXO
TELÉFONO MÓBIL
ENDEREZO
PRIMEIRO APELIDO
NOME
SEGUNDO APELIDO
NIF PAI/NAI/TITOR/A
DATA CADUCIDADE DNI
(dato obrigatorio)
De acordo co artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos recollidos nos diferentes anexos desta orde resultan necesarios para a adxudicación de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de Verán 2012. Os datos facilitados considéranse exactos e postos ao día e serán incorporados  a un ficheiro do cal é responsable a Consellería de Traballo e Benestar, coa finalidade de xestión da actividade. O titular dos datos consente a comunicación destes a organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable do ficheiro e a súa publicación nos termos contidos nesta orde. Non haberá máis cesións de datos agás a outras administracións públicas que exerzan as mesmas competencias ou no caso de que unha lei o prevexa. O/a interesado/a pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o centro directivo competente, no enderezo edificio administrativo San Lázaro, s/n, 3.º andar, 15781 Santiago de Compostela (A Coruña) ou no correo electrónico lopd.xuventude@xunta.es
Cando o/a solicitante facilite datos dun terceiro, aínda que se trate de menores de idade, sempre que sexan maiores de 14 anos, será o/a encargado/a de informar do contido desta cláusula ao titular dos datos e con carácter previo á súa inclusión no dito ficheiro; no caso de menores deberá expresalo nunha linguaxe facilmente comprensible para estes.
A presentación desta solicitude implica a autorización para a publicación dos datos do/a solicitante, conforme o disposto no artigo 7.3 desta orde.
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE  QUE SON CERTOS OS DATOS QUE FIGURAN  NESTA SOLICITUDE.
DECLARACIÓN XURADA DO PAI /NAI /TITOR/A
Autorización para a comprobación telematica de datos do/a solicitante ou representante legal (pai/nai/titor/a).
Autorizo a consellería de conformidade cos artigos 2 e 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve,  para a consulta dos meus datos de identidade nos sistemas de verificación de datos de identidade.
 (Marcar cun X o que proceda)
ANEXO III 
INSTALACIÓN CONCEDIDA
APELIDOS E NOME DO/DA PARTICIPANTE
DE QUE TIPO?
PADECE ALGUNHA LIMITACIÓN FISIOLÓXICA OU FUNCIONAL?
PADECE ALGUNHA ENFERMIDADE INFECTO-CONTAXIOSA?
PADECE ALGUNHA ENFERMIDADE QUE PRECISE UN COIDADO ESPECIAL?
QUE TIPO DE VACINAS LLE FORON SUBMINISTRADAS?
SOFRE ALGÚN PROCESO ALÉRXICO?
(en caso de ser afirmativo, deberán presentar certificado médico xustificativo)
GRUPO SANGUÍNEO 
OUTRAS OBSERVACIÓNS QUE OS PAIS OU TITORES CONSIDEREN OPORTUNO ADVERTIR
(Para menores de 18 anos)
O/A pai/nai ou titor/a do/a participante
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que os datos sinalados son certos. Do mesmo xeito, autorizo as decisións médico-cirúrxicas que fose preciso adoptar en caso de extrema urxencia, baixo a adecuada dirección facultativa médica.
Lugar e data
De acordo co artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos recollidos nos diferentes anexos desta orde resultan necesarios para a adxudicación de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de Verán 2012. Os datos facilitados considéranse exactos e postos ao día, ademais de pertinentes e axeitados e serán incorporados a un ficheiro do cal é responsable a Consellería de Traballo e Benestar, coa finalidade de xestión da actividade. O titular dos datos consente a comunicación a organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable do ficheiro e a súa publicación  nos termos contidos nesta orde. Non haberá máis cesións de datos agás a outras administracións públicas que exerzan as mesmas competencias ou no caso de que unha lei o prevexa. O/a interesado/a pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o centro directivo competente, no enderezo edificio administrativo San Lázaro, s/n, 3.º andar, 15781 Santiago de Compostela (A Coruña) ou no correo electrónico lopd.xuventude@xunta.es
Cando o/a solicitante facilite datos dun terceiro, aínda que se trate de menores de idade, sempre que sexan maiores de 14 anos, será o/a encargado/a de informar do contido desta cláusula ao titular dos datos e con carácter previo á súa inclusión no dito ficheiro; no caso de menores deberá expresalo nunha linguaxe facilmente comprensible para estes.
TELÉFONO
CÓDIGO POSTAL
NOME E APELIDOS
PROVINCIA
EN CASO DE URXENCIA AVISAR A
TELÉFONO MÓBIL
PARENTESCO
CONCELLO
ENDEREZO
CUESTIONARIO MÉDICO-SANITARIO
DATA
RENUNCIA DE PRAZA E SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE COTA
(Antes de cubrir os datos lea as instrucións ao pé de páxina)
ACTIVIDADES XUVENÍS
ANEXO V
DATOS DO/DA REPRESENTANTE(1) 
Director xeral de Xuventude e Voluntariado ou xefe/a territorial
Esta solicitude deberán asinala o/a solicitante e mais o representante, de ser o caso.
(1)    Soamente no caso de que o/a interesado/a sexa menor de idade ou non dispoña de conta corrente aberta ao seu nome.
(2)    Para poder proceder á devolución da cota é preciso que a renuncia teña entrada (rexistro) na Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, nos servizos de Xuventude e Voluntariado dos departamentos territoriais e oficinas locais de Xuventude da Consellería de Traballo e Benestar, polo menos  vinte (20) días naturais antes do inicio da actividade.  
(3)     O/a solicitante da devolución (persoa inscrita ou representante) será o mesmo que o/a titular da conta que se facilita para facer o ingreso (datos  bancarios).
 DATOS  DO/A SOLICITANTE (PERSOA INSCRITA)
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE OBRIGAN O/A INTERESADO/A A RENUNCIAR Á PRAZA  (2) 
RENUNCIA: á praza que tiña adxudicada en (nome campo de traballo, campamento, actividade...):
e SOLICITA: 
a devolución da cota previamente ingresada.
que se levará a cabo na (localidade e provincia):
desde o
ata o
 polos motivos que se indican a seguir:
CÓDIGO  ENTIDADE
CÓDIGO OFICINA 
DC
Nº CONTA 
TITULAR DA CONTA
DATOS BANCARIOS DO/A INTERESADO/A OU DA PERSOA QUE O/A REPRESENTE (3) 
ENDEREZO
ENTIDADE BANCARIA
Asdo.:
(Representante: pai/nai ou titor/a legal do solicitante)
(Solicitante: quen renuncia á praza)
Asdo.:
De acordo co artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos recollidos nos diferentes anexos desta orde resultan necesarios para a adxudicación de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de Verán 2012. Os datos facilitados considéranse exactos e postos ao día, ademais de pertinentes e axeitados e serán incorporados a un ficheiro do cal é responsable a Consellería de Traballo e Benestar, coa finalidade de xestión da actividade. O titular dos datos consente a comunicación destes a organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable do ficheiro e a súa publicación nos termos contidos nesta orde. Non haberá máis cesións de datos agás a outras administracións públicas que exerzan as mesmas competencias ou no caso de que unha lei o prevexa. O/a interesado/a pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o centro directivo competente no enderezo edificio administrativo San Lázaro, s/n, 3.º andar, 15781 Santiago de Compostela (A Coruña) ou no correo electrónico lopd.xuventude@xunta.es
Cando o/a solicitante facilite datos dun terceiro, aínda que se trate de menores de idade, sempre que sexan maiores de 14 anos, será o/a encargado/a de informar do contido desta cláusula ao titular dos datos e con carácter previo á súa inclusión no dito ficheiro; no caso de menores deberá expresalo nunha linguaxe facilmente comprensible para estes.
Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar, de conformidade cos artigos 2 e 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade nos sistemas de verificación de datos de identidade.
 (Marcar cun  X  o que proceda)
TELÉFONO
DNI
LOCALIDADE
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
DOMICILIO
NOME E APELIDOS
COMO (PAI, NAI OU TITOR/A)
DE (PERSOA INSCRITA)
TELÉFONO
DNI
PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL
NOME
LOCALIDADE
ENDEREZO
APELIDOS
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