
ANEXO VI

RENUNCIA DE PRAZA E SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE COTA

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (PAI, NAI OU TUTOR/A) (1)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
ENDEREZO LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE OBRIGAN O/A INTERESADO/A A RENUNCIAR Á PRAZA (2)

RENUNCIA: á praza que tiña adxudicada en (nome campo de traballo, campamento, actividade...)

que se levará a cabo na (localidade e provincia)

desde o ata o polos motivos que se indican a seguir:

e SOLICITA: a devolución da cota previamente ingresada.

DATOS BANCARIOS DO/A INTERESADO/A OU DA PERSOA QUE O/A REPRESENTE (3)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

NOME DA ENTIDADE NÚMERO DA CONTA BANCARIA (20 DÍXITOS)

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE SINATURA DO/A REPRESENTANTE (PAI, NAI OU TITOR/A)

Lugar e data

, de de

(1) Soamente no caso de que o/a interesado/a sexa menor de idade ou non dispoña de conta corrente aberta ao seu nome. 
(2) Para poder proceder á devolución da cota é preciso que a renuncia teña entrada (rexistro) na Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, nos servizos de 
Xuventude e Voluntariado das xefaturas territoriais e oficinas locais de Xuventude da Consellería de Traballo e Benestar, polo menos vinte (20) días naturais antes 
do inicio da actividade. 
(3) O/a solicitante da devolución (persoa inscrita ou representante) será o mesmo que o/a titular da conta que se facilita para facer o ingreso (datos bancarios).
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