
OBRIGATORIO ADXUNTAR
FOTOCOPIA DNI OU LIBRO DE FAMILIA

D/Dª

coma pai, nai, titor legal, autorizo ao meu fillo/a

Nome

Enfermidades

Alerxias

AUTORIZO a asistir á “escola de verán de fútbol de
Cambados” no período que a continuación indico:

PERÍODO*

MES DE XULLO COMPLETO        100€

1ª QUINCENA DE XULLO   60€

2ª QUINCENA DE XULLO   60€

MES DE AGOSTO COMPLETO    100€

1ª QUINCENA DE AGOSTO  60€

2ª QUINCENA DE AGOSTO  60€

Rúa

Poboación

Email

Teléfono

Don/Dona 

con DNI coma pai/nai ou titor do

neno/a

SÍ DOU O MEU CONSENTIMENTO

NON DOU O MEU CONSENTIMENTO

concédolle a correspondente autorización para que poida 
desenvolver as actividades programadas.  Tamén, autorizo 
para que as escolas de verán de fútbol de Cambados poidan 
empregar as imaxes do meu fillo/a tomadas en calquera das  
actividades destas escolas e publicalas.
Cambados, a 1 de XUÑO de 2017

Sinatura
(Sinatura do pai, nai ou titor/a legal) 
Dacordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de 
Carácter Persoal, se lle informa que os seus datos personales son tratados pola ESCOLA DE VERÁN DE 
DE CAMBADOS coa finalidade de tramitar a súa solicitude. A persoa titular poderá exercer os seus 
dereitos de oposición, acceso, rectificación ou cancelación, a través de escrito dirixido ás “ESCOLAS 
DE VERÁN DE CAMBADOS” con domicilio en Campo de fútbol de Burgáns-Sineiro-Vilariño desta 
localidade, onde lle facilitarán o impreso correspondente.
 
 
Ponse en coñecemento dos pais/titores que as actividades atoparanse en todo 
momento supervisadas por MONITORES TITULADOS e FISIOTERAPEUTA.

 
 

(*) Risque o que proceda.  Os prezos inclúen equipación (pantalón e dúas camisetas), Fisioterapeuta

Existen descontos por 2º Irmán. DÍAS FESTIVOS E O 04/08/17 NON HABERÁ ESCOLA.     

“anímate!!”

Organiza:

esco la depo r t i va

+actividades complementarias

escola de verán 
cambados  5ª

ANO NACEMENTO

*PRAZAS LIMITADAS

ILTMO. CONCELLO
DE CAMBADOS

CLUB JUVENTUD
DE CAMBADOS

Cambados

Monitores
fútbol base

*OPCIÓN DE COMEDOR
INTERESADOS/AS CONSULTAR

TAMEN DISPOÑIBLES AS INSCRICIÓNS EN:
https://escoladeportivaamerced.wordpress.com/inscripcion/

Entrega de inscricións: 
(INSCRICIÓNS XULLO ATA O 15/06/17 - INSCRICIÓNS AGOSTO ATA O 21/07/17)
No campo do Pombal
No pavillón de Santomé de Luns a Venres de 19:00 a 23:00 horas



Festa de Disfraces de Terror 2016

no parque de Torrado 2016

información e inscrición: 612493568     686338787    627932336
escola

A “escola de verán de Cambados”, 
é un evento que combina ocio, cultura 
e deporte para nenos/nenas con idades 
comprendidas entre 4 e 14 anos, nun entorno 
natural e perfectamente adaptado ás súas 
necesidades.

Unha experiencia integradora, que fomenta 
valores coma o esforzo, o traballo en equipo e 
unha oportunidade para facer máis atractivas
as túas vacacións de verán.

“an
ím

ate!!”

Cambados

xornadas de canoa 2016

Gozaremos de actividades ó aire libre, 
excursións, cursos de aprendizaxe educativa, 
xogaremos ó fútbol, tenis de mesa, baloncesto, 
faremos amigos e outras sorpresas que vos estarán 
agardando para que pasedes uns días inolvidables.

E por enriba de todo... MOITA DIVERSIÓN!!

 

pénjamojhon

“vente a pasalo ben!!”

(CANOA, PADDLE SURF) (CANOA, PADDLE SURF)

COMEDOR COMEDOR (Plazas limitadas) (Plazas limitadas)


