
MARCHAR CON OUTRA PERSOA AO REMATAR A ACTIVIDADE

Nas clausuras sacaranse fotos grupais para subir ás redes sociais

DATA DE NACEMENTO:

(2008-2011)

(2005-2008)

(2005-2008)

(2009-2012)

(2009-2012)

(2011-2015)

(2005-2010)

(2007-2013)

(2003-2006)



INFORMACIÓN
XERAL
INSCRICIÓN: Realizarase do 2 ao 14 de setembro no Rexistro Xeral do Concello. Terán preferencia os/as empadroados/as no Concello. Pódense 

consultar as listaxes a partir do 19 de setembro en  www.teo.gal ou no Departamento de Deportes. No caso de haber máis solicitudes ca prazas 

haberá un sorteo público na Casa do Concello (a data do sorteo publicarase coas listaxes o día 19).

PAGAMENTO DE ACTIVIDADES E ESCOLAS DEPORTIVAS: do 21 ao 27 de setembro. Débese entregar o resgardo no Departamento de Deportes ou 

envialo a deportes@teo.gal e recoller/recibir un xustificante para entregar ao/á monitor/a o primeiro día de clase. O pagamento pódese realizar 

mediante un formulario de taxas directamente na oficina bancaria ou mediante transferencia bancaria. 

MATRÍCULA: 60 euros anuais. Pódese efectuar todo xunto ou dividir en tres pagos de 20 euros: 1º pago: do 21 ao 27 de setembro – 2º pago: na 

segunda quincena de xaneiro – 3º pago: na segunda quincena de marzo. 

- Consultar bonificacións no BOP núm. 195, do 13/10/2011.  

DURACIÓN DO CURSO: 

RAPACES/ZAS: do 1 de outubro ao 30 de maio. Na primeira quincena de xuño serán as clausuras. 

PERSOAS ADULTAS: do 1 de outubro ao 20 de xuño. 

DURANTE AS VACACIÓNS ESCOLARES NON HABERÁ ACTIVIDADES

Naquelas actividades onde haxa diferentes niveis, os/as monitores/as decidirán onde vai cada alumno/a no primeiro día de clase.

O Concello de Teo poderá realizar as modificacións, tanto nas actividades programadas coma nos seus horarios e instalacións, que estime 

oportunas por necesidades de programación do Concello.

Cando se teñan que suspender as actividades de forma inmediata comunicarase a través do FACEBOOK do Concello.

Máis información no Departamento de Deportes e na páxina web www.teo.gal
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