
 

  

 

INSCRIPCION- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN 

“CAMBIÁMOSTE” EN CAMARIÑAS 

 
Deberá enviar esta inscripción a turismo@camarinas.net  O prazo remata o venres 
28 de abril ás 14:30horas. 
 

NOME E APELIDOS 

IDADE TELEFONO CONTACTO 

CORREO ELECTRONICO 

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓN NA ACTIVIDADE  

- Só poderán participar as persoas maiores de idade 

- As persoas inscritas garantizan a veracidade dos datos aportados e aceptan as condicións de participación e 

normas da actividade. 

- As persoas seleccionadas son voluntarias e polo tanto non recibirán contraprestación ningunha por parte do 

Concello nin profesionais  ou comercios organizadores da actividade, non tendo relación contractual nin 

laboral ningunha entre as partes. 

- Aceptan os traballos de perruquería, manicura, maquillaxe e estilismo que lle realicen os profesionais, sendo 

estes traballos gratuítos para a persoas seleccionada como modelo para a actividade e non puidendo facer 

reclamación ningunha contra as transformacións no seu look finalmente realizadas 

- Os traxes e vestidos que lle sexan proprocionado para o acto de presentación final serán en concepto de 

préstamo polo que a propiedade dos mesmos será de cada comercio participante ao igual que os productos 

e artigos, complementos e accesorios que se empreguen no cambio de look 

- A elección será por sorteo, realizado el domingo dia 30 de abril a las 19:00h unha vez concluido o desfile de 

moda. 

- O contido das fichas de inscrición e polo tanto os datos persoais serán destruídos unha vez realizada a 

selección. As persoas seleccionadas autorizan coa súa participación á divulgación dos seus datos persoais 

para fines de divulgación e promoción da actividade ou do Concello de Camariñas e a rede de comercio. 

- As persoas seleccionadas autorizan ao Concello de Camariñas e á rede de comercio de Camariñas ao 

emprego da súa imaxe con fins de promoción e divulgación da actividade sin fins lucrativos, o comercio local 

ou Camariñas. 

 

Solicito participar na actividade e acepto as condicións de participación 

_______________ a_________ de abril de 2017 

 

 

Asd____________________________________ 

mailto:turismo@camarinas.net

