
 
 

 

Опис діяльності: день співжиття та знань з українськими дітьми та молоддю, які є в 
нашій провінції, щоб сприяти дружбі та товариству між малими через розвиток дозвілля та 
вільного часу. 

 Протягом дня буде 3 пригодницьких заходів вранці та 2 вдень, це в основному 
скелелазіння, зіплайни, спелеологія, стрільба з лука та каное. 

 Реципієнти та вік: українські хлопці, дівчата та молоді люди віком від 8 до 17 років, 
які проживають у муніципалітетах провінції Паленсія, надаючи перевагу муніципалітетам 
столиці. 

 Дата: 27 серпня 2022 року. 

 Кількість місць: 60 місць.  Якщо заявок більше, ніж місць, вони будуть розіграні 
шляхом жеребкування, 19.08.22 о 14:30.  у будівлі Enrique Fuentes Quintana Building, 
розташованій на Plaza Los Juzgados, s/n. 

 Харчування та матеріали: Учасники повинні прийти з їжею та напоями та надати такі 
матеріали: 

 • Одяг та спортивне взуття відповідно до погоди. 

 • Купальний костюм, рушник і водне взуття, яке тримає ногу (НЕ шльопанці чи 
подібне). 

 • Документи (оригінали або копії) та гроші. 

 Доступ до закладу: La Roca розташована в столиці Паленсії, за адресою Avenida San 
Telmo, 40, 34004. Щоб отримати додаткову інформацію, ви можете відвідати 
https://www.vivelaroca.es/. 

 Вони можуть приїхати безпосередньо до закладу о 10:30 або автобусом, оплаченим 
організацією.  Щоб вибрати автобусний транспорт, вони повинні вказати це в заявці, 
попередивши, що збір буде здійснюватися в певних точках або маршрутах провінції, які 
намагатимуться пристосуватись до потреб учасників. 

  

 Розклад: 

 Прийом у La Roca: 10:30 ранку. 

 Початок заходів: 11:00 год. 

 Обідня зупинка: з 14:00 до 15:00. 

 Відновлення діяльності: з 15:00 до 17:00. 

 Кінець заходу: 17:00 год. 

 

 

  



 
 

 РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ЗА СІМ'ЄЮ  

 

СИН 1 

Ім'я: 

Прізвища: 

Дата народження: N.I.E.: 

Адреса: 

Місце резиденції: 

 

СИН 2 

Ім'я: 

Прізвища: 

Дата народження: N.I.E.: 

Адреса: 

Місце резиденції: 

 

СИН 3 

Ім'я: 

Прізвища: 

Дата народження: N.I.E.: 

Адреса: 

Місце резиденції: 

 

ДОЗВІЛ БАТЬКА/МАТЕРІ АБО ОПІКУНА: 

Прізвище та ім'я батька/матері або опікуна: 

мобільний: 

Електронна пошта: 

Вам потрібен транспорт: Так Ні 

Підпис батьків/опікунів: 

 

 

Responsable: Diputación de Palencia. 
Finalidad: Gestionar la información de los datos de las inscripciones; Legitimación: Misión en Interés público; Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Administración pública con competencia en la materia, Otros organismos de la UE, están 
previstas transferencias a terceros países; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose juventud@diputaciondepalencia.es; Procedencia: 
El propio interesado; Información adicional: www.diputaciondepalencia.es/politicaprivacidad (REF: T-15). 

 


