A CUBRIR POLA ADMINISTRACIÓN
Concello de Pontedeume
ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS 2021-2022

N.º REXISTRO:

FICHA DE INSCRICIÓN

SELO:

HORA:

A) DATOS PERSOAIS PARA A INSCRICIÓN ÁS ACTIVIDADES:
1. DATOS DO PARTICIPANTE (ESCOLAS DE ADULTOS) OU RESPONSABLE (ESCOLAS DE MENORES)
NOME E APELIDOS
NIF / DNI

TFNOS

ENDEREZO
E-MAIL

2. DATOS DO NENO/A PARTICIPANTE (SÓ PARA ACTIVIDADES DE MENORES)
NOME E APELIDOS
DATA NACEMENTO

NIF / DNI

ACTIVIDADES DE MENORES
ACTIVIDADE

GRUPO / IDADES

DÍAS

HORARIO

INSTALACIÓN

TAXA BI/CUATRIMESTRAL

PAGAMENTO INICIAL EN TODAS AS ACTIVIDADES: de carácter trimestral, importe 30€
ATLETISMO

TAEKWONDO

PATINAXE

VOLEIBOL

XADREZ

INICIACIÓN (nados no 2018 ou antes)

Luns e Xoves

16-17h

IES Breamo

20/40€

PERFECCIONAMENTO (nados no 2015 ou antes)

Luns e Xoves

17-18h

IES Breamo

20/40€

INICIACIÓN (nados no 2018 ou antes)

Martes e xoves

16:30-17:30h

CEIP Andrade

20/40€

PERFECCIONAMENTO (nados no 2015 ou antes)

Martes e xoves

17:30-18:30h

CEIP Andrade

20/40€

INICIACIÓN (nados no 2018 ou antes)

Mércores e venres

16-17h

IES Breamo

20/40€

PERFECCIONAMENTO (nados no 2015 ou antes)

Mércores e venres

17-18h

IES Breamo

20/40€

INICIACIÓN (nados no 2015 ou antes)

Martes e xoves

18-19h

IES Breamo

20/40€

PERFECCIONAMENTO (nados no 2009 ou antes)

Martes e xoves

19-20h

IES Breamo

20/40€

INICIACIÓN (nados no 2018 ou antes)

Mércores

17-18h

CEIP Couceiro F.

10/20€

PERFECCIONAMENTO (nados no 2015 ou antes)

Mércores

18-19h

CEIP Couceiro F.

10/20€

ACTIVIDADES DE ADULTOS
ACTIVIDADE

GRUPO

DÍAS

HORARIO

INSTALACIÓN

TAXA BI/CUATRIMESTRAL

PAGAMENTO INICIAL EN TODAS AS ACTIVIDADES: de carácter trimestral, importe 30€
AERÓBIC - FITNESS
XIM. MAIORES
ADESTRAMENTO FUNCIONAL

PILATES

Total a ingresar

1

Luns e Mércores

20-21

IES Fragas Eume

20/40€

1

Martes e Xoves

10-11

Centro Maiores

20/40€

2

Martes e Xoves

11-12

Centro Maiores

20/40€

1

Luns e Mércores

19-20

IES Fragas Eume

20/40€

1

Luns e Mércores

10:30-11:30

Centro Maiores

20/40€

2

Luns e Mércores

11:30-12:30

Centro Maiores

20/40€

3

Luns e Mércores

21-22

IES Fragas Eume

20/40€

4

Martes e Xoves

19-20

IES Fragas Eume

20/40€

5

Martes e Xoves

20-21

IES Fragas Eume

20/40€

6

Venres

10:30-11:30

Centro Maiores

10/20€

7

Martes e Xoves

21-22

IES Fragas Eume

10/20€

€

A CUBRIR POLA ADMINISTRACIÓN
Concello de Pontedeume
ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS 2021-2022

FICHA DE INSCRICIÓN

N.º REXISTRO:

SELO:

HORA:

B) COMPROMISOS E RESPONSABILIDADES A ACEPTAR POLA PERSOA IDENTIFICADA COMO
RESPONSABLE (APARTADO 1)
DECLARO QUE
1) Coñezo e acepto as condicións enumeradas no PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRONTE Á COVID-19 (anexo a continuación)
2) COMPROMÉTOME a informar de calquera modificación relevante, acontecemento adverso ou incidente que puidese producirse en relación
á COVID-19 (aparición de sintomatoloxía, contacto estreito con positivo, etc)
3) AUTORIZO o uso dos datos persoais facilitados á Consellería de Sanidade das CCAA de Galicia, con fins estritamente clínicos e de saúde
pública. Asemade, en caso de que sexa imposible a miña localización, autorizo aos responsables das actividades a tomar as decisións sanitarias
oportunas en caso de accidente.
Asi mesmo, dou o meu consentimento ao Concello de Pontedeume para o uso da imaxe do nomeado menor nas publicacións oficiais deste
Concello.
SI autorizo
NON autorizo
(A persoa asinante responsabilízase de ostentar un estado de saúde acorde ás esixencias físicas das actividades nas que se inscribe ou do
menor ao que inscribe, descargando ao Concello de Pontedeume de calquera responsabilidade neste ámbito)
Pontedeume,

de

de 2021

Asdo. RESPONSABLE (a persoa do apartado 1)

INFORMACIÓN SOBRE A COVID-19: a participación, organización e desenvolvemento atenderán ás disposicións das
autoridades sanitarias ao respecto da actual situación de pandemia, obrigándose ao seu cumprimento, especialmente en
canto a restricións ou mesmo suspensión das actividades.

ANEXO: PROTOCOLO DE MEDIDAS PERSOAIS DE HIXIENE E PREVENCIÓN OBRIGATORIAS FRONTE Á COVID-19
Protocolo realizado seguindo as INDICACIÓNS DAS AUTORIDADES SANITARIAS COMPETENTES, RECOLLIDAS NAS “RECOMENDACIÓNS E
MEDIDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN NON FORMAL, OCIO EDUCATIVO E TEMPO LIBRE ADAPTADAS Á
SITUACIÓN DE COVID-19", DITADAS POLA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL O 13 DE XUÑO DE 2020 E ACTUALIZADAS O 8 DE XULLO DE
2021.
1. Acollemento das persoas participantes: Realizarase unha toma de temperatura por parte do monitorado; en caso de febre avisarase ás
autoridades sanitarias competentes e retornarase ao domicilio. As persoas acompañantes (no caso de menores) deberán utilizar mascara,
informando ao monitorado sobre as incidencias que estimen oportunas arredor da saúde, necesidades ou particularidades do neno/a
participante. Deberán estar presentes durante a medición de temperatura do neno/a, á espera do resultado que garanta o acceso ás
actividades.
Os nenas e nenas participantes realizarán hixiene de mans con solución hidroalcólica. Uso de mascara excepto causas persoais xustificadas
ou menores de 6 anos.
2. Durante as actividades: lavado de mans ao remate de calquera actividade, antes do cambio hacia outras instalacións ou manipulación de
materiais e/ou equipamentos.
3. A parva ou merenda (no caso de realizarse): As persoas participantes non poderán compartir alimentos, debendo depositar nos
contedores axeitados os restos de envases, peladuras, orgánicos, etc. Realizarase hixiene/lavado de mans antes de despois da inxesta de
alimentos.
4. Necesidades fisiolóxicas: utilizaranse unicamente os aseos indicados polo monitorado, con lavado de mans previo e posterior.
5. Entrada e saída: realizarase por un único acceso, e realizarase de xeito graduado. A espera das persoas responsables deberá realizarse
respectando as medidas de hixiene, distanciamento e protección individual (máscara) indicadas polas autoridades sanitarias, e realizarse
nos lugares indicados a tal efecto en cada un dos centros onde se realizan as actividades sociodeportivas.
Política de privacidade
En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal e o Real Decreto 1720/2007 de desenvolvemento, o Concello de Pontedeume informa
a O/A INTERESADO/A que os seus datos persoais facilitados por vostede, serán incorporados a un ficheiro ou tratamento de datos de carácter personal, cuio responsable e titular é o Concello de
Pontedeume.
Asemade, informamoslle que a finalidade da recollida dos seus datos de carácter personal ten como único obxecto o normal desenvolvemento da actividade que exerce o Concello de
Pontedeume. A todos os efectos, o Concello de Pontedeume é o destinatario final da información solicitada a O/A INTERESADO/A, sen perxuizo de que os seus datos de carácter personal obxeto
do tratamento poderán ser comunicados a un terceiro, para o cumprimento de fins directamente relacionados coas funcións lexítimas de O/A INTERESADO/A e do Concello de Pontedeume.
Emporiso, comunicamoslle que os datos de carácter identificativo do alumnado participante poderán ser publicados na Web das actividades deportivas municipais do Concello de Pontedeume, así
como no taboleiro de anuncios do Centro Educativo onde se desenvolvan as actividades, con fines meramente informativos. O/A INTERESADO/A presta o seu consentimento expreso á recollida e
tratamento dos seus datos de carácter personal, e a recibir comunicacións da actividade do Concello de Pontedeume no eido educativo e das actividades deportivas. Do mesmo xeito
comunicamoslle que pode exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos contidos no ficheiro, mediante o envío por correo postal da sua solicitude por escrito ao
seguinte enderezo:
CONCELLO DE PONTEDEUME, rúa Real, 13 – 15600 Pontedeume (A Coruña), ou dirixíndose ao enderezo electrónico correo@pontedeume.es

