GRUPO XUVENIL PIRAGÜISMO AS PONTES. ENCORO DA RIVEIRA S/N 15320, AS PONTES. CIF G15104482
TELÉFONO 675 95 22 87
XUVENIL@GMAIL.COM

CURSOS DE PIRAGÜISMO 2019
Do 1 ao 31 de xullo, de luns a venres no Lago das Pontes.
Iniciación: de 10:00 a 11:00 h.
Perfeccionamento: de 11:00 a 12:00 h, (nenos e nenas que xa participasen outros
anos).
A partir dos 8 anos. O único requisito é saber nadar e ter ganas de facer deporte e
divertirse.
O custo do curso é de 30€. O pago realizarase coa entrega do impreso, por
transferencia bancaria á conta de Abanca ES81 2080 0230 6130 4000 4767 ou
por PayPal a xuvenil@gmail.com indicando no concepto o nome do cursillista. Aos
participantes se lles tramitará licencia que inclúe o seguro de accidentes do plan
Xogade.
Máximo 20 prazas por grupo, por orde de inscrición. Data límite de inscrición 27
de xuño.
Máis información e entrega de impresos no correo xuvenil@gmail.com, no teléfono
675952287 ou nas instalacións do club de martes a venres de 17:30 a 20:00 h.
Se te queres apuntar só tes que entregar nas instalacións do club de piragüismo
esta folla cuberta e asinada xunto cunha foto tamaño carné co nome por detrás e
copia do DNI. Tamén podes enviar todo escaneado a xuvenil@gmail.com.
Se xa es socio do Grupo Xuvenil o curso é gratuíto. Facerse socio do club só
custa 45€ por trimestre.
Recomendamos camisetas e mallas de Lycra ou bañador, escarpíns ou chanclas
para os pés, calzado e roupa de deportes para estar fóra da auga e por suposto
toalla e protector solar.

Nome e apelidos:
DNI:

Data de nacemento:

Nome e apelidos do pai nai ou titor:
Teléfonos de contacto:
email:
dirección:
Iniciación:

Perfeccionamento:

¿xa son socio do grupo xuvenil? si
Sinatura do pai, nai ou titor legal:

non
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Os datos de caracter persoal recollidos neste impreso serán tratados de forma
confidencial e quedarán incorporados aos ficheiros do Grupo Xuvenil coa finalidade
de xestionar os cursos e so serán cedidos aos monitores do curso no necesario
para realizar a súa tarefa.
Ten dereito a acceder, modificar ou solicitar a eliminación dos seus datos por correo
ordinario ao Apdo. 127, 15320 As Pontes, por teléfono no 675952287 ou por e-mail a
xuvenil@gmail.com

