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C O N C E L L O  
   A G U A R D A  
 
           (PONTEVEDRA) 

CABALGATA DE REIS  2020 
PARTICIPACIÓN E INSCRICIÓN  COMO PAXE REAL 

 
 
Os nenos e nenas que queiran acudir como paxe real deberán ser anotados 
polas súas nais ou pais os días 12 e 13 de decembro seguindo as seguintes 
consideracións:  
 
1) A inscrición farase mediante a entrega da correspondente autorización no 
Rexistro Xeral do Concello ou na sede electrónica: 
https://aguarda.sedelectronica.gal/ 
 
2) Se a presentación se fai no Rexistro Xeral do Concello o horario de admisión 
de solicitudes será a partir das 9.00h. e ata as 14:00h. No caso de solicitudes 
entregadas por sede electrónica non serán tidas en conta as solicitudes 
presentadas antes das 9,00h. do día 12 de decembro. 
 
3) O formulario de inscrición coa autorización estará dispoñible na páxina web 
do concello www.aguarda.es 
 
4) As prazas para paxes están limitadas a 15, mais 5 prazas que quedarían en 
lista de espera, para cubrir posibles ampliacións de cupo ou baixas. A admisión 
realizarase por estrita orde de chegada. 
 
5) Os nenos e nenas que queiran participar deberán ter nacido no ano 2011 
ou anteriores (ser maiores de 8 anos) 
 
5) Para anotar a un neno ou nena débese entregar no momento da inscrición a 
correspondente autorización asinada exclusivamente pola nai, pai ou titor 
do menor 
 
6) O luns  16 de decembro farase público o listado de solicitudes admitidas 
publicando unha listaxe co número de rexistro da inscrición, co fin de protexer a 
privacidade dos datos persoais 
 
7) As nenas e nenos participantes e as súas familias asumen que a admisión 
como paxe real conleva colaborar nas tarefas propias da Recepción Real 
durante toda a tarde do día 5 de xaneiro de 2020.  
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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 05/01/2020 

 

DATOS DO MENOR:  

Nome e Apelidos:  

Data de nacemento:  

(A PARTIR DE 8 ANOS) 

DATOS DA 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 2020, organizada polo Concello da 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 ___ de decembro de 2019 
  
Asinado: 

mailto:aguarda@aguarda.es

