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C O N C E L L O  
   A G U A R D A  

 
           (PONTEVEDRA) 

BASES PARA A PARTICIPACIÓN E INSCRICIÓN  COMO 
PAXE REAL 

 
 
 
Os nenos que queiran acudir como paxe real poderán anotarse o día 15 de 
decembro ás 10:00h. no Centro Cultural da Guarda 
 
A inscrición farase por estricta orde de chegada 
 
A anotación deberá facela o pai, nai ou titor legal seguindo as seguintes 
consideracións:  

 
1. Os nenos deben ter cumpridos os 8 anos 
2. O día 15  non é necesario acudir cos nenos 
3. Para anotar a un neno débese entregar no momento da inscrición a 
correspondente autorización asinada exclusivamente polo nai, pai ou 
titor. Cada adulto só poderá anotar a un menor, agás no caso de irmáns. 
4. En caso de que o pai, nai ou titor non puidera acudir ó Concello no día 
e hora sinalados poderá acudir outro adulto coa autorización xa asinada, 
mais lembrando sempre o punto anterior, sempre e cando acompañe a 
dita autorización un consentimento delegado  da nai, pai ou titor legal.  
5. O día da anotación se lles comunicará o día que deberá acudir o neno 
para a proba dos traxes. 
6. Os nenos participantes asumen que deberán colaborar nas tarefas 
propias da Recepción Real. 

 

 



 
 
 
 
 
 

Praza do Reló, 1 – 36780 A Guarda (Pontevedra). Telf.: 986-61.00.00 – Fax: 986-61.02.83 – Correo Elect.: aguarda@aguarda.es 
 
 

C O N C E L L O  
   A G U A R D A  

 
           (PONTEVEDRA) 

INSCRICIÓN COMO PAXE PARA ACOMPAÑAR ÁS SS.MM. OS 
REIS MAGOS DE ORIENTE NA CABALGATA DO 05/01/2018 

 

DATOS DO MENOR:  

Nome e Apelidos:  

Idade:  

(A PARTIR DE 8 ANOS) 

DATOS DO REPRESENTANTE (NAI, PAI OU TITOR LEGAL) 

Nome e Apelidos:  

DNI: 

Teléfono contacto: 

Enderezo:  

Quen AUTORIZA  á súa filla ou fillo a participar na Cabalgata de Reis que terá lugar o 

vindeiro día 5 de xaneiro de 2019, organizada polo Concello de A Guarda. Autoriza 

tamén á publicación da imaxe do menor na prensa e na páxina web do Concello, 

suxeitas exclusivamente a uso informativo non comercial, en consecuencia non 

poderán xerar ningún tipo de lucro persoal. 

 

Así mesmo declara coñecer e aceptar que a participación como paxe real na Cabalgata 

conleva a colaboración nas diferentes tarefas necesarias para o bo desenvolvemento 

da mesma. Tales como o reparto de caramelos, o control e acceso dos asistentes, o 

reparto dos regalos, ou aquelas que a organización estime necesarias.  

 

En A Guarda, a 15 de decembro de 2018 
  
Asinado: 


