
A Fundación Deportiva Municipal A Illa de Arousa volve a organizar a 
V Andaina con Carritos. V Andaina con Carritos. 
Para conseguir sacarlle máis partido á ximnasia con nenos, este ano
faremos o T Taller de ximnasia con nenosaller de ximnasia con nenos o día antes para evitar os
cansancios da Andaina.
Poden participar ata dúas persoas que leven a un pequeño nun carro.
Trátase  de  sacar  proveito  da  fabulosa  paisaxe  costeira  de  A Illa  de
Arousa á vez que loitamos contra o sedentarismo, un dos factores de
risco na sociedade actual e, aínda que teñamos que coidar dun neno,
tamén poidamos facer deporte.
Durante  o  percorrido  contamos  con  algún  tramo  de  estrada,  o  que
teredes que ter en conta para non camiñar en grupo nestes tramos polo
perigo que conleva.
O material aconsellado para realizar esta actividade:

 Roupa e calzado cómodos e adecuados 
Bebida para a correcta hidratación (ao inicio e final da andaina
pola organización)
Algo lixeiro de froita ou comida.
Necesidades dos nenos que estimedes segundo cada neno.
En  función  da  climatoloxía...  gorra  e  crema  solar  ou
chuvasqueiro fino (sombrilla ou plástico para o neno).

PERCORRIDO 
CONCELLO  –NAVAL-CAMPELO-  FARO  -AREA DA SECADA-
TESTOS- MULTIUSOS. Segue as frechas verdes

DATOS DE INTERESE
Deberás ser maior de 18 anos para poder participar.
Vir acompañando a un menor que fará o percorrido no carro.
Deberás  entregar  a  inscrición  na  oficina  da  Fundación  Deportiva
Municipal, no segundo andar do Concello, ou por correo electrónico,
ata o 6 de xuño.
A saída será o Domingo 9 de xuño ás 11 da mañá dende O Concello.
Procura chegar 10 minutos antes! Seremos puntuáis.

INSCRICIÓN

NENO/A:                                                                data nacemento:                        

NOME E APELIDOS 1:                                                                                                 

DATA DE NACEMENTO:                                                   DNI:                                

NOME E APELIDOS 2:                                                                                                 

DATA DE NACEMENTO:                                                   DNI:                                

TELÉFONO:                          CORREO ELECTRÓNICO:                                   

V Andaina con Carritos.                  V Andaina con Carritos.                  Domingo ás 11:00 h

TTaller de ximnasia con nenosaller de ximnasia con nenos Sábado ás 11:00 h
(marca as actividades nas que ides participar cunha X)

Dacordo co establecido na normativa vixente en materia de protección de datos , informámoslle de que o responsable
do tratamento dos seus datos é a FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL A ILLA DE AROUSA, con dirección rúa
Palmeira,25, 36626 A Illa de Arousa.
1. FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán utilizados para faerlle partícipe da actividade promocionada
descrita na presente solicitude, así como a xestión administrativa derivada da mesma.
O feito de que non nos facilite  parte da información solicitada poderá supoñeer a imposibilidade de prestarlle o
servizo que quere contratar con Fundación Deportiva Municipal A Illa de Arousa.
USO DE FOTOGRAFÍAS: Co fin de proporcionar as actividades municipais gustaríanos que nos autorizase a utilizar
as súas fotografías no noso Facebook e na páxina Web www.ailladearousa.es. Por favor marque a casa que se axuste
aos  permisos  que  quere  darnos:  Si  non  está  marcada  ningunha  das  dúas  casas  entenderemos  que  nos  da
consentimento.

             Sí, dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías a través das redes sociais/web.

             Non dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías a traves das redes sociais/web

PRAZO DE CONSERVACIÓN: Os datos facilitadosconservarqanse mentres non se solicite a supresión dos mesmos e
durante o tempo necesario para dar cumprimento ás obrigas administrativas.
2, LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorgacoa firma
da presente circular.
3. DESTINATARIOS DE CESIÓNS: FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL A ILLA DE AROUSA non cederá os
seus datos de carácter persoal a terceiras empresas.
4.  DEREITOS: Ten vostede  dereito  a acceder,  rectificar ou suprimir os datos erróneos,  solicitar a limitación do
tratamento  dos  seus  datos  así  como  opoñerse  ou  retirar  o  consentimento  en  calquera   momento  e  solicitar  a
portabilidade dos mesmos.
FUNDACIÓN DEPORTIVA  MUNICIPAL dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus
dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia
do seu DNI para acreditar a súa identidade.

http://www.ailladearousa.es/



