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Data e hora de 
entrega: 
  

Actividade gratuíta para nenos e nenas a partir dos 3 anos. 

 
Continuamos coas actividades deportivas de nadal. Este ano estades 
convidados a acudir ao segundo ano de HOGWARTS, e descubrir os segredos 
que se agochan na escola de máxia e feiticería deportiva. 
 
Adiántate a todos!  As prazas son limitadas! Tendo preferencia os 
empadroados na Illa de Arousa e sendo por rigurosa orde de inscrición.  
 
Entrega a túa inscrición por whatsApp ao 662300391 a partir do día 9 de 
decembro ás 10 da mañán e ata o día 19 de decembro. As Inscricións 
recibidas antes ou despois desas datas 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 antes do comezo das actividades. 
 
TURNOS DE IDADE 
 
INFANTIL 
 
GRUPO I (Nados no 2017-2018):     27 e 29 de decembro, 3 e 5 de xaneiro  

       HORA: 10:30 a 12:00h 
       LUGAR: Pavillón do CEIP Torre Illa 

 
GRUPO II (Nados no 2019):             27,29 de decembro, 3 e 5 de xaneiro  

       HORA: 12:00 a 13:30h 
       LUGAR: Pavillón do CEIP Torre Illa 

 
 
OS HORARIOS E OS GRUPOS PODEN SUFRIR CAMBIOS UNHA VEZ 
FEITAS AS INSCRICIÓNS. 
 
• Os nenos e nenas deben vir con roupa cómoda e traer unha botella de 
auga ben identificada. 

• Rogamos puntualidade nas entradas e saídas das actividades.  
 

 

 

 

 

 

NADAL DIVERTIDO 

                                             
 

         
/12/21 

       :     
h 

 

Nº inscrición 

 

 

 

DÍA/HORA INSCRICIÓN Nº  INSCRICIÓN 
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Data e hora de 
entrega: 
  

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 terceiros. 

   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. 

 

 

 

 
 

 

 

APÚNTATE 

ENVIANDO A 

INSCRICIÓN POR 

WHATSAPP AO 

662300391 A PARTIR 

DO VENRES 9 ÁS 

10:00h. Non se 

recollen inscricións 

antes desa hora nin 

despois do día 19. 

 

http://www.ailladearousa.es/

