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ACTIVIDADE GRATUITA  - nen@s de Infantil  

 

 Estamos de volta! Pero volvemos con precaución, uso de máscara 

obrigatorio e grupos de 10 nenos mais monitor, cumprindo normativa 

COVID.  

 Temos que volver a coller o 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, respecto…E todo isto mediante Xogos temáticos de 

PIRATAS, INDIOS, CIRCO,...  

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

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

Entrega a túa inscrición por whats App ao 662300391 a partir do día 14 

de xuño ás 10 da mañán. As Inscricións recibidas antes desa data non 

serán atendidas. A folla de inscrición orixinal poderá ser entregada na 2ª 

planta do Concello calquera día en horario de 10 a 14 horas ou o propio día 

que comecen as actividades. 
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 2015 – 2016 *: Luns e mércores de 10:00 – 11:15 h 

2º GRUPO – nen@s nados no 2017 : Martes e xoves de 10:00 – 11:15 

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

• 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 xoves  1  de xullo e rematan o martes 31 de agosto. 

 

 

FOLLA DE INSCRIPCIÓN 

*NOME E APELIDOS DO RAPAZ/A                             

*DATA DE NACEMENTO       DNI                        

EMPADROADO:                                              SI                      NON                

 

       INFORMACIÓN DE INTERESE: PROBLEMAS DE MOBILIDADE, ALERXIAS, … 

          

AUTORIZACIÓN EN CALIDADE DE PAI/NAI/TITOR, 

*DON/A      CON DNI    

E-MAIL      *TELÉFONO/S      

AUTORIZO A REALIZAR A ACTIVIDADE DE VERÁN DIVERTIDO 

GRUPO I (NADOS 2015-2016)   GRUPO II (NADOS NO 2017) 

         

XULLO  AGOSTO 

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 facerlle 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 supoñer 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 través das redes sociais/web 

   PRAZO DE CONSERVACIÓN: Os datos facilitados conservaranse 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 outorga coa 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.             

EN A ILLA DE AROUSA,  A             DE XUÑO DE 2021        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 

 

http://www.ailladearousa.es/
mailto:fundación@ailladearousa.es
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        ORGANIZA :         COLABORAN: 

 

APÚNTATE ENVIANDO A INSCRICIÓN POR WHATSAPP AO 662300391 A 

PARTIR DO LUNS 14 ÁS 10:00h. Non se recollen inscricións antes desa hora. 


