CAMPUS DEPORTIVO
C LU

B C I C LI S T A

P O

NT E A R E A S

DATOS PARTICIPANTES
NOME E APELIDOS DO PAI/NAI:________________________________________________________
DNI:____________________________________________TFO: ______________________________
ENDEREZO:______________________________________POBOACIÓN: _______________________
EMAIL:__________________________________________COLEXIO:__________________________
OBSERVACIÓNS E DATOS A TER EN CONTA: ______________________________________________
___________________________________ _____________________________________________
SABE NADAR: SÍ

NON

SERVIZOS OFERTADOS
CURSO DNI

NOME E APELIDOS

XULLO CAMPUS

AGOSTO CAMPUS

MES COMPLETO _____130€

MES COMPLETO________130€

QUINCENA__________75€

QUINCENA_____________75€

SOCIO CLUB CICLISTA 120 €

IBAN

ENTIDADE

OFICINA

DC

Nº DE CONTA

TITULAR DA CONTA:_______________________________________________________
SINATURA DO TITULAR:
Mediante a firma desta orde de domiciliación o debedor autoriza a Enredos Animación a enviar a orde de cobro á
entidade recorrente na súa conta, e a entidade para efectuar os adeudos seguindo as instrucións do acredor. Como
parte dos seus dereitos, o debedor está lexitimado ó reembolso pola súa entidade nos términos e condicións subscritos
coa mesma.
Acepto as condicións:

De conformidade co establecido na Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal(LOPD), informámolo/a que os datos
incorporados no presente documento serán tratados de xeito confidencial e pasarán a formar parte dun ficheiro cuxa responsabilidade pertence a
Enredos Animación con domicilio na Avda de Galicia nº 41, onde vostede poderá exercitar en todo mometo os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición .

CAMPUS DEPORTIVO
C LU

B C I C LI S T A

P O

NT E A R E A S

Estimados Pais e Nais:
Dende Enredos Animación, temos o pracer de comunicarvos que dentro da programación do CAMPUS
DEPORTIVO , vamos facer saídas culturais e deportivas pola vila de Ponteareas e ós arredores.
Os días concretos de realización desta saída comunicaranse con uns días de antelación xa que
dependen das condicións meteorolóxicas.
Para organizar estas saídas é preciso que entreguen esta autorización asinada. No caso de haber
nenos/as sen autorización, quedarán nas instalación acompañados dos correspondentes monitora/as.
D./Dna.: _________________________________________________ con DNI: _________________
PAI/NAI/TUTOR/A do alumno/a:_________________________________________________autorizo
ao meu fillo/a a que participe nas saídas:
Piragüismo
Hípica
Saídas pola Vila
Excursións

AUTORIZACIÓN FOTOS
D./Dna.:________________________________________________con DNI:______________
PAI/NAI/TUTOR/A do alumno/a: __________________________________________________
Participante nas actividades matinais que se celebra os meses de xullo e agosto AUTORIZO a
Enredos Animación e o Club Ciclista Ponteareas á publicación da imaxe do meu fillo/a no recurso
educativo en liña (revista, tríptico, páxina web, ou calquera outro de carácter universal, gratuíto e
aberto) estando suxeito, exclusivamente, a un uso educativo e informativo, non comercial. As accións,
produtos e utilidades derivadas da súa utilización non poderán, en consecuencia, xerar ningún tipo de
lucro.

PERSOAS AUTORIZADAS PARA RECOLLER AO ALUMNO/A
D./Dna.:________________________________________________con DNI:______________
PAI/NAI/TUTOR/A do alumno/a:____________________________________________ autorizo a
recoller ao meu fillo/a no “CAMPUS DEPORTIVO”.
PARENTESCO

NOME E APELIDOS

DNI

TELÉFONO

SINATURA:

De conformidade co establecido na Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal(LOPD), informámolo/a que os datos
incorporados no presente documento serán tratados de xeito confidencial e pasarán a formar parte dun ficheiro cuxa responsabilidade pertence a
Enredos Animación con domicilio na Avda de Galicia nº 41, onde vostede poderá exercitar en todo mometo os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición .

