1. RESPONSABLE DAS/DOS MENORES (nai ou titora)
Nome e apelidos:

DNI:

Enderezo:

Localidade:

Correo-e:

C. p.:

Tel.1:

Tel.2:

2. RESPONSABLE DAS/DOS MENORES (pai ou titor)
Nome e apelidos:

DNI:

Enderezo:

Localidade:

Correo-e:

C. p.:

Tel.1:

Tel.2:

3. DATOS DAS/DOS MENORES
Nome e apelidos:

Data de nacemento:

Curso:

DNI:

Nome e apelidos:

Data de nacemento:

Curso:

DNI:

Nome e apelidos:

Data de nacemento:

Curso:

DNI:

4. DATOS DA PERSOA AUTORIZADA PARA RECOLLER A/O MENOR
Nome e apelidos:

Tel.:

5. OBSERVACIÓNS (informar en caso de enfermidade, alerxia, ou outras)

6. PREZO DA ACTIVIDADE
Estándar: 40 €

Segunda/o irmá/n: 20 €

Gratuíto*

* Cando a nai e o pai se atopen en situación de desemprego presentarán a tarxeta de demanda de emprego xunto con esta solicitude

7. INFORMACIÓN
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Idade: nacidos entre 2002 e 2011
Data: do 26 de xuño ao 30 de xuño de 2017
Horario: de 9.00 a 14.00 h
Lugar: instalacións do campo de fútbol do Vao
Actividades: fútbol, balonmán, baloncesto, ciclismo, bádminton, fútbol praia, boxeo, surf, rugby, béisbol, voleibol de praia,
judo, balonmán praia, fútbol sala, petanca, hóckey herba, xogos populares, baile moderno, pas de praia, dardos, wushu,
voleibol, saltos, chave, preparación física, tenis, igualdade de xénero, taller de reciclaxe, marcha e primeiros auxilios
Número de conta bancaria para o ingreso: IBAN ES94 2080 5027 2830 4002 4029
Ao presentar a solicitude de inscrición terá que achegar o xustificante de pagamento
Coa sinatura desta solicitude autorizo a Deputación de Pontevedra e ao Coruxo FC para tomar imaxes e gravacións das actividades das/dos menores para a súa posterior publicación
As solicitudes entregaranse na sede do Coruxo Fútbol Club (estrada do Vao, s/n) e na sede de Vigo da Deputación de
Pontevedra (rúa Oporto, núm. 3)

Lugar e data:

Asdo.: nai, pai ou titor

................................................................, .................. de ...................................................de 20.......
coruxofc@coruxofc.com - Carretera do Vao s/n - Teléfono: 607 694 355

Mod. 340.015

Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15 /19 9 9 e no R.d. 1720/20 07 de protección de datos de carác ter persoal podendo ser incorporados ós f icheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera
momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rec tif icación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: Avda. Montero Ríos, s/n. Para estes trámites existen formularios á súa disposición en w w w.depo.es

APRENDENDO A XOGAR
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN

