
SÁBADOS
DIVERTIDOS

Un ano máis a  FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL A
ILLA DE AROUSA  ten  en  conta  aos  pequenos  da  vila.  Comeza  a
actividade  de  SÁBADOS  DIVERTIDOS,  na  que  se  traballarán
aspectos relacionados ca PSICOMOTRICIDADE. 

A través  do  Xogo  Motor  traballaremos  capacidades  físicas
como saltar, lanzar, trepar, desprazarse de diferentes maneiras, utilizar diferentes materiais deportivos… e
todo isto nun ambiente lúdico xa que o que queremos é que a través da diversión mellores aspectos que lle
fagan ser unha persoa máis áxil.

NENOS/AS NADOS/AS EN 2013 / 2014 / 2015

HORARIO: de 12.00 a 13.30h                          LUGAR: pavillón do I.E.S

As prazas son limitadas! Tendo prferencia os empadroados na Illa de Arousa e sendo por rigurosa orde de
inscrición. 

 A folla de inscripción debe ser entregada na 2ª pranta do Concello , en horario de 9.30 a 13.30 horas 
antes do 2 de novembro.

 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 darán comezo o SÁBADO día 3 de novembro.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                                _______________________________________

NON Autorizo a utilizar imaxes do neno/a á Fundación Deportiva Municipal con fins divulgativos da 

actividade. 
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).


