FOLLA DE INSCRICIÓN III CAMPUS AS SOMOZAS
DATOS PARTICIPANTE
NOME:
APELIDOS:
DATA DE NACEMENTO:
ENFERMIDADES E LESIÓNS PREVIAS, ALERXIAS OU MEDICACIÓN:

DATOS DO PAI, NAI OU TITOR/A
NOME

APELIDOS

NIF

DOMICILIO:
LOCALIDADE:
ENDEREZO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO

PROVINCIA:

OUTROS DATOS
PREZOS (marca a opción cunha X):
60 € por neno/a (Sen desconto por irmáns)
50 € por neno/a (Con desconto por irmáns)

CAMISETAS(MARCA SOFTEE) (marcar cunha X unha soa talla):
TALLA INFANTIL
Talla

TALLA ADULTO

6

8

10

12

14

S

M

L

XL

XXL

Alto (cm.)

42

45

48

51

54

61

63

65

67

69

Ancho-pecho (cm.)

37

39

41

43

45

51

53

55

57

59

CALCETÍNS (marcar cunha X unha soa talla):
Talla
27-30
31-34
35-38
39-42

43-46

AUTORIZACIÓN
D./Dna: ………………………………………………………………………………………………,maior de idade, provisto con
DNI…………………, en calidade de pai/nai/titor/a, AUTORIZO ao menor arriba reflectido a participar no III
CAMPUS AS SOMOZAS nas datas sinaladas e acepto as condicións de participación anexas neste
documento.

Asdo:
Data: ………… de ……………………………… de 2018

BASES DE PARTICIPACIÓN NO III CAMPUS AS SOMOZAS
DATAS DO CAMPUS: 25 ao 29 de xuño
HORARIO: 9:00-14:00 horas.
IDADES: nados entre o ano 2014 e o ano 2002 (ambos incluídos)
LÍMITE DE INSCRITOS: máximo 50 nenos e nenas
PREZOS:
-

60 euros por participante
No caso de inscrición de irmáns o prezo será de 50 euros por irmán.

INSCRICIÓN:
A inscrición será efectiva unha vez sexa entregada (nos lugares indicados) a seguinte documentación e
cumprimentada correctamente.
-

Folla de inscrición debidamente cuberta
Xustificante de pago ( ABANCA IBAN ES64 2080 0214 1931 1000 0027)

OUTRA DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR (ANTES DO INICIO DO CAMPUS):
-

Folla de autorizacións
Copia do DNI do neno/a (se ten)
Copia da tarxeta da seguridade social

ONDE FACER A INSCRICIÓN:
-

Mail: campusassomozas@gmail.com (enviar a documentación escaneada).
Concello de As Somozas (horario de mañá).
Recepción Complexo Multiusos (horario de tarde).

DATAS DE INSCRICIÓN: ata o 14 de xuño.
REUNIÓN PREVIA COAS FAMILIAS: 22 de xuño ás 18:30 horas (instalacións deportivas municipais)
ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN: principalmente orientado á práctica do fútbol, pero tamén se
contempla a realización doutros deportes así como obradoiros formativos e actividades de ocio e tempo libre.
A ORGANIZACIÓN RESÉRVASE:
1.

2.

3.
4.

A posibilidade de cancelar o campus en caso de que non se chegue a un número de inscritos que
garanta o correcto desenvolvemento do mesmo. As inscricións serán devoltas en caso de
cancelación.
O dereito de admisión e exclusión total ou temporal dos participantes que reiteren un mal
comportamento ou que seu pai, nai, titor ou titora non respecten as normas básicas de convivencia
ou colaboración.
Toda decisión será acordada entre a organización e os participantes.
Non se devolverá o custe do programa agás por causa de forza maior debidamente xustificada.

PROTECCIÓN DE DATOS:
Informamos que os datos serán tratados, conforme ao previsto na Lei 15/1999, de Protección de Datos, e serán incluídos nun ficheiro inscrito
no Rexistro Xeral da Axencia de Protección de Datos da Comunidade Autónoma de Galicia e o responsable será o Concello de As Somozas. Estes
datos serán almacenados en dito ficheiro durante o período de tempo que o requira o Concello para levar a cabo a súa actividade e a finalidade
da recollida será a xestión das tarefas administrativas, ademais de para informar dos servicios, incluso por medios electrónicos. Poderase
revocar o seu consentimento en calquera momento e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixindo unha carta
ao enderezo, Lugar da Iglesia nº1- 15565 As Somozas.

