VERÁN DEPORTIVO Xullo 22
Nome e apelidos da persoa participante___________________________________________________________________
Data de nacemento_____________________________ DNI __________________________________________________
Enderezo_________________________________Teléfonos __________________________________________________
Correo-e____________________________________________________________________________________________
Solicita a súa inscrición nas seguintes actividades:
*sinala cun x as actividades nas que te queres inscribir
11 XULLO: CAIAC
+ de 10 anos
Na Burga de Xermeade ás 16.30 horas
20 XULLO: RÁFTING
+ de 10 anos
Nas instalación de Amextreme en Ribadulla - Carcacía, 15914, Padrón (A Coruña) ás 16.30
horas
WORKOUT (CALISTENIA)
No parque de Calistenia da piscina descuberta dos Tilos
Martes e xoves do mes de xullo a partir das 19 horas.
+ de 12 anos
21 de xullo na piscina descuberta da Insua-Luou
STREET FOOTBAL
+ de 10 anos
28 de xullo na piscina descuberta dos Tilos
a partir das 18 horas
Natación
* de 5 a 15 anos

Piscina descuberta dos Tilos
Martes de xoves a partir das 12 horas
Piscina descuberta de Insua-Luou
Luns e mércores de 16.30 a 17.30 horas

10 €

10 €

20 €
gratuíta
gratuíta
20 €
20 €

INSCRICIÓNS: do 13 ao 27 de xuño no Rexistro Xeral do Concello de Teo ou na Sede Electrónica teo.gal
Nº. DE PRAZAS:
Caiac e Rafting: 40 prazas.
Workout e Street Footbal:15 prazas.
Natación 12 prazas na Insua, Luou, e 24 prazas nos Tilos.
No caso de cubrir todas as prazas farase un sorteo público o 28 xuño de 2022 ás 12 horas. O 29 de xuño de 2022
publicarase a listaxe de persoas admitidas cun código (nº de rexistro) para evitar a publicación de datos persoais.
O pago das taxas realizarase na forma que se indique cando se publique a listaxe de persoas admitidas o 29 de xuño de
2022.
Poderanse facer modificacións para axustar os grupos, tanto das actividades coma dos horarios ou por razóns
climatolóxicas.
AUTORIZACIÓNS PARA MENORES DE 18 ANOS
D./Dª. ______________________________________________________________, con DNI ___________________, como
pai/nai/titor/a dou a miña autorización para que a persoa arriba indicada:
• asista ás actividades sinaladas. SI
NON
• marche soa da actividade.
SI
NON
• se publique fotos do/a menor SI
NON
Teo, __________de _____________ de 2022
Asdo.:

