
  Data e hora  
  de entrega    Nº inscrición 

            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 automatizado cuia finalidade é a confección dun rexistro de asistentes e de estadísticas relacionadas coa actividade. Por parte da 
FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL A ILLA DE AROUSA ponse no seu coñecemento o dereito de acceso, rectificación, cancelación e 
oposición ao tratamento dos seus datos personais mediante escrito dirixido á FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL A ILLA DE AROUSA 
C/ Palmeira 25, 36.626 – A Illa de Arousa (Pontevedra). 

 

     /06/2017 

           :      h. 

 ACTIVIDADE GRATUITA  - nen@s de Infantil  

 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 mais pequenos. 

 Neste sentido, traballamos para que xa dende pequenos collan gusto pola actividade física e 

que vaian adquirindo a práctica como algo habitual nas súas vidas, sempre adecuándoo ao 

nivel de cada idade.  

Así pois, cos mais pequenos, traballaremos aspectos relacionados coa mellora do movemento 

corporal, coa relación cos demais, así como valores coma a cooperación, respeto…E todo isto 

¡XOGANDO! 

Adiántate a todos!  As prazas son limitadas! Tendo preferencia os empadroados na Illa de 

Arousa e sendo por rigorosa orde de inscrición.  

Durante o verán, esta actividade vaise desenvolver no pavillón do IES A Illa de Arousa 

dous días na semana e unha hora e media cada día. 

1ºGRUPO – nen@s nados no 2013 - 2014:  Martes e xoves de 10:30 – 12:00 h 

2º GRUPO – nen@s nados no 2011 - 2012:Martes e xoves de 12:00 – 13:30 

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. 

 Os nenos non poderán utilizar o mesmo calzado que na rúa, co fin de non deteriorar a pista. 

 E convinte que os nenos leven unha botelliña de auga para que beban antes, durante e ó remate da sesión 

para favorecer a hidratación.  

 As actividades comezarán a partires do MARTES  4  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 INSCRIPCIÓN 

*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        

AUTORIZO A REALIZAR A ACTIVIDADE DE VERÁN DIVERTIDO 

       XULLO   AGOSTO 

 

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 

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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