
 

PASO A PASO FORMACIÓN  
AVENIDA VILAVERDE Nº 25, BAIXO 

982062062-661766945 
CORREO: CAMPAMENTO@PASOAPASOFORMACION.COM 

 

PASO A PASO 

CURSO MONITOR@S DE OCIO E TEMPO LIBRE 
FORMULARIO DE INSCRICIÓN 

VERÁN 2022 

 

 

DATAS DE INSCRIPCIÓN DESCONTOS 
Quenda 1  10% por reserva de plaza  

Quenda 2  10% apuntarse con amigo/a  

 

FORMA DE PAGO 
Domiciliación bancaria  En efectivo  

 

DATOS PARA O PAGAMENTO MEDIANTE CARGO EN CONTA 

Titular da conta  D.N.I  

• Autorizo a PASO A PASO FORMACIÓN a cargar na miña conta o importe correspondente ás datas de 
inscrición sinaladas en este formulario. 

• Non asistir ó curso nas datas sinaladas non exime da obriga de pagamento de matrícula. 

PROTECCIÓN DE DATOS 
Dou o meu consentimento para que as imaxes tomadas ó longo do curso se empreguen na web da escola, redes sociais ou 
prensa se fora o caso. 

Non Si 

  

En base ó cumprimento da Lei de Servizos da Sociedade da información e de correo Electrónico e, da Lei Orgánica 3/2018, 
do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, comunicámoslle que os seus datos 
recolleitos mediante a solicitude de información e/ou inscrición – matrícula dos cursos ofertados pola nosa entidade, forma 
parte dun ficheiro automatizado con finalidade de manter relacións profesionais, administrativas e/ou comerciais, co que 
os seus datos poderán ser tratados para informarlle (vía postal, telefónica, presencial e/ou telemática) sobre os nosos 
cursos e/ou servizos, salvo que se opoña marcando este punto. Deséxallo pode exercer os seus dereitos de acceso, 
rectificación, oposición e/ou cancelación dos seus datos, dirixíndose por escrito ao responsable do Ficheiro, PASO A PASO 
FORMACIÓN S.L Avda. Vila Verde nº 25, Lugo CP. 27002, ou, mediante correo electrónico á dirección, 
info@pasoapasoformación.com 

Non Si 

  

 

 

DATOS PERSONAIS 
Apelidos e nome  

D.N.I  Data de nacemento  

Enderezo  Localidade  

Código postal   Teléfono   

Correo electrónico  

CÓDIGO CONTA 
IBAN ENTIDADE OFICINA DC CONTA 

                        

Sinatura alumno/a: 
 

Sinatura titular conta: 
 


