Rexistro:--------------------------Data límite:-----------------------

ACTIVIDADE:INICIACIÓN AO PIRAGÜISMO EN PONTE SAMPAIO (9-15 anos)
COTA: marcar

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

DESCONTO

 Fotocopia DNI participante



 Ordinaria: 10 €

 Fotografía carné do participante

 Desconto 20%: 8 €

 Pago bancario ao nome do participante

 Desconto 50%: 5 €

 Documentación de desconto (se é necesaria)

Título de familia numerosa (fotocopia)



Familia non numerosa (fotocopia libro
de familia ou DNI).



 Fotocopia da tarxeta sanitaria ou equivalente

Carné xove (fotocopia)

1º CURSO 30xuño-11xullo 2º CURSO 14-25xullo 3º CURSO 28xullo-8 agosto
Nome e apelidos

Data nacemento

Concello

Enderezo

Tel. 1

Tel. 2

Data presentación

CP

D.N.I.

e-mail

INGRESO NO Nº DE CONTA
Importante: ingreso a nome do/a participante e da actividade “CURSOS DE
PIRAGÜISMO, PONTEVERÁN”
Entidade

Oficina

DC

Núm. conta

Autorización para menores de idade

D./Dna. __________________________________________________________, pai/nai/titor/a con DNI _________________________,
tendo coñecemento do programa desta actividade AUTORIZO A __________________________________________________________
a participar nesta actividade organizada polo Concello de Pontevedra, nas datas que se indican e nos horarios acordados. Así
mesmo, FAGO CONSTAR que sabe nadar ben, requisito indispensable para a actividade. Afirmo tamén que os datos contidos nesta
ficha son certos.
Pontevedra, _____ de ______________________ de 2014
Sinatura ______________________________
Con esta autorización, os pais/nais/titores/as dos solicitantes menores de 18 anos aceptan que existe a posibilidade de que se
realice algún tipo de cobertura audiovisual da actividade, e polo tanto, que as imaxes do seu fillo/a aparezan en fotos e/ou
vídeos de distribución pública. No caso de NEGARSE marque o seguinte recadro 

De conformidade co previsto na Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, comunicámoslle que os seus datos de carácter
persoal serán incluídos nun ficheiro denominado "Participantes OMIX", inscrito no Rexistro da Axencia de Protección de Datos e cuxo responsábel é o
Concello de Pontevedra. A finalidade desta recollida de datos de carácter persoal é a xestión das solicitudes de participación nas actividades
organizadas pola OMIX do Concello de Pontevedra. Como titular dos datos, vostede dá o seu consentimento e autorización para a inclusión dos
mesmos no ficheiro anteriormente detallado. En calquera caso, poderá exercitar de balde os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición dirixíndose por escrito ao Rexistro Xeral do Concello de Pontevedra, situado na rúa Michelena, 30, 36071 Pontevedra

Rexistro:--------------------------Data límite:-----------------------

NOTA INFORMATIVA:
CURSOS DE INICIACIÓN AO PIRAGÜISMO EN PONTE SAMPAIO
Cursos impartidos por monitores titulados, cos que se pretende que nenos/as e mozos/as coñezan unha actividade
deportiva e recreativa coa que poder ocupar o seu tempo de lecer. Cada curso terá unha duración de 10 días ao
longo dos cales se desenvolverá un programa de actividades de preparación física, exercicios de técnica elemental,
xogos, natación, nocións teóricas, coñecemento das medidas de seguridade.
IDADES: 9-15 anos
REQUISITO: saber nadar
DATAS: de luns a venres (incluídos festivos)
1º Do 30 xuño ao 11 de xullo
2º Do 14 ao 25 de xullo
3º Do 28 de xullo ao 8 de agosto
HORARIO: de luns a venres de 12:00 a 13:30h.
LUGAR: praia da Xunqueira en Ponte Sampaio. Instalacións do Club Río Verdugo
PRAZAS: 12 por curso (36 prazas totais)
COTA DE PARTICIPACIÓN: 10 € (custo real da praza 60 €)
IMPARTE: Club de piragüismo Río Verdugo de Ponte Sampaio
MATERIAL: roupa fresca para mollar, unha gorra e auga
INFORMACIÓN E INSCRICIÓN: Club de Piragüismo Río Verdugo - Praia da Xunqueira s/n – Ponte Sampaio
(Pontevedra). Tel. 669 455 451 ou 686 929 934 (chamar polas tardes).
DESCONTOS SOBRE AS COTAS DE PONTEVERÁN :
As maioría das cotas de inscrición son gratuítas, pero algunhas están subvencionadas na súa maior parte e teñen
unha cota moi reducida. Aínda así, sobre esas cotas establecerase o habitual sistema de descontos:
20% desconto co Carné Xove
50% desconto a familias numerosas
50% desconto a partir da 2ª persoa da mesma unidade familiar
100% con derivación dos Servizos Sociais municipais
Os descontos son excluíntes entre si

