
LEI ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL CLAÚSULA DE INSCRICIÓN DE MENORES: Consonte ao disposto na Lei Orgénica 15/1999, de 13 de
decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos serán incorporados nun ficheiro automatizado baixo a responsabilidade do Concello de
Ponteareas, CIF P36034200J para a xestión e tramitación da inscrición do menor na actividade de ESCOLAS DEPORTIVAS DE VERÁN. Pode exercer os seus
dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante un escrito dirixido ao concello, no enderezo xardíns da Xlralda 36860. Ponteareas.
Mentres non nos comunique o contrario, entendemos que os datos   que aparecen no presente formulario non foron modificados, e que se compromete a
notificamos calquera variación e que ternos o consentimento para utilizalos coa finalidade de impartir a actividade na que inscribe ao menor e cumprir coas
obrigas propias.

FICHA DE INSCRICIÓN
ESCOLAS DEPORTIVAS DE VERÁN 2022

SOLICITANTE: (pai/nai/titor/-a)
Apelidos: Nome:

DNI: Telf: correo-e:

DATOS DA NENA/-O:
Apelidos e nome: Data nacemento     /     /  

DEPORTE(S) ESCOLLIDO(S): (sinalar do 1 ao 3 por orde preferencia, sendo o 1 o prioritario) 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 

□ □ □ □
□ □
OBSERVACIÓNS: (NEAE, Alerxias, Outras)

AUTORIZO QUE O NENO/-A REGRESE SÓ/-A AO DOMICILIO? □ SI  □ NON
PERSOAS AUTORIZADAS PARA RECOLLIDA:
Nome e apelidos:..............................................................................................
Nome e apelidos:..............................................................................................

DNI:
DNI: 

 Xunto a solicitude entregarase copia da tarxeta sanitaria do neno/-a.
 Coa sinatura desta solicitude, autorizo ao Concello de Ponteareas para tomar

imaxes e gravacións das actividades dos/das menores para a súa posterior 
publicación co fin de difundir as actividades.

 As solicitudes entregaranse no rexistro do Concello de Ponteareas, 
fisicamente ou na web ponteareas.sedelectronica.gal (Instancia Xeral)

DATA                         SINATURA

Baloncesto
Xoves, 16h. 
2ª quincena xullo 
+ mes de agosto

Patinaxe
Xoves, 17h. 
2ª quincena xullo 
+ mes de agosto

Wu-shu
Martes e xoves, 10h. 
2ª quincena xullo

Hóckey
Mércores, 10:30h. 
2ª quincena xullo 

Natación 6-8 anos
De luns a xoves, 15:30h. 
1ª quincena agosto

Natación > 9 anos
De luns a xoves, 16:30h. 
1ª quincena agosto

Taekwondo
Mércores e venres, 10h
Agosto

Taekwondo
Martes e xoves, 11h
2ª quincena agosto

Billar
Xoves, 18h
28 xullo, 11 e 15 agosto

Billar
Mércores, 18:30h
Agosto

Boxeo
+ defensa persoal
Martes e xoves, 11h 
1ª quincena agosto

Loita libre olímpica
Mércores, 12h 
2ª quincena xullo
+ mes de agosto

Tenis
Mércores, 12h. 
2ª quincena xullo 
+ mes de agosto

Fútbol Sala
Xoves, 19h. 
2ª quincena xullo
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