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Clausulado formularios recollida de datos actividades deportivas  
Dacordo coa Lei Orgánica de Protección de Datos, informaselle de que os seus datos persoais van a ser incorporados a un ficheiro 
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ACTIVIDADES GRATUITAS      -    Para nen@s a partir dos 6 anos 

A Fundación Deportiva Municipal segue a traballar por promover  

a actividade física e o deporte como parte fundamental no crecemento 

e formación humana de toda persoa e en especial dos NEN@S. 

    XULLO E AGOSTO 

Adiántate a todos!  As prazas son limitadas! Tendo preferencia os 

empadroados na Illa de Arousa e sendo por rigurosa orde de inscrición. 

Debes escoller as actividades por preferencia e o mes xa que poden reducirse 

no caso de estar os grupos completos e para que quede o menor número de 

nenos fóra. (Pon un número de preferencia si escolles mais dunha actividade) 

 OS HORARIOS E OS GRUPOS PODEN SUFRIR CAMBIOS UNHA VEZ FEITAS AS INSCRICIÓNS. 

 A folla de inscrición debe ser entregada na 2ª planta do Concello , en horario de 10 a 14 horas antes do XOVES 

29 de xuño. 

 Para Rutas en bicicleta os nenos deben saber andar en bicicleta sen patíns e será obrigatorio o uso de casco. 

 Para Patinaxe non é necesario que saiban patinar pero é obrigatorio o uso de proteccións en tódolos niveis. 

 En Actividades acuáticas e Natureza  é recomendable que leven crema para o sol e gorra. 

 E convinte que os nenos leven  para tódalas actividades unha botelliña de auga para que beban antes, durante e 

ó remate da sesión para favorecer a hidratación.  

 As actividades comezarán a partires do LUNS  3  de xullo e rematan o XOVES 31 de agosto. 

 Non haberá actividades os días 20,  21 de xullo (festas do Carme), nin o 25 de xullo e 15 de agosto (festivos). 

 

 

FOLLA DE INSCRICIÓN 
* NOME E APELIDOS DO RAPAZ/A         . 

 
*DATA DE NACEMENTO   DNI        . 
 

AUTORIZACIÓN EN CALIDADE DE  PAI/NAI/TITOR       

         
*DON/A       CON DNI     

 

DOMICILIO              Nº           PISO         .  
 

LOCALIDADE      CÓDIGO POSTAL   

 
E-MAIL      *TELÉFONO/S        

Indica con números en cada cadro a orde de preferencia no caso de elixir máis dunha actividade. 

AUTORIZO A REALIZAR A ACTIVIDADE DE  PATINAXE  

  

 XULLO     CADA DÍA UN DEPORTE 

  AGOSTO          ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

                     ACTIVIDADES NA NATUREZA 

                       RUTAS EN BICICLETA 

NON Autorizo a utilizar imaxes do neno/a á Fundación Deportiva Municipal con fins 
divulgativos da actividade. 
 
INFORMACIÓN  DE INTERESE:  PROBLEMAS DE MOBILIDADE,  ALERXIAS,  … 
 
         
          
 
EN A ILLA DE AROUSA, A            DE XUÑO DE 2017 
     FIRMA DA NAI/PAI OU TITOR 
                                

HORARIO LUNS MARTES MÉRCORES  XOVES VENRES 

10:00-11:30 PATINAXE CADA DÍA UN 

DEPORTE 

PATINAXE CADA DÍA UN 

DEPORTE 

RUTAS EN 

BICICLETA 

LUGAR Pista exterior IES Pista exterior IES Pista exterior IES Pista exterior IES Saída do IES 

------------ ---------------  -----------------  ----------------- 

12:00–13:30 ACTIVIDADES 

ACUÁTICAS 

ACTIVIDADES 

NA NATUREZA 

ACTIVIDADES 

ACUÁTICAS 

ACTIVIDADES 

NA NATUREZA 

 

LUGAR Praia do Bao  Praia do Bao   

2017 
Os rapaces que non xustifiquen máis de 3 faltas, poderán perder a súa praza no caso 

de existir listaxe de agarda.  Avisar no TLF: 662300391 ou fundación@ailladearousa.es 

 

mailto:fundación@ailladearousa.es
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