Actividades Extraescolares
ACTIVIDADES

Idade
(anos)

Pintura
Taekwondo

3 – 12
4 – 12

Baloncesto
Xogos predeportivos

Horario

Luns

4–9

16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00

üü
üü
üü

üü
üü
üü

10 – 12
3–5

17:00 – 18:00
16:00 – 17:00

üü
üü

üü
üü

7–8

16:00 – 17:00

9 – 12

16:00 – 17:00

üü
üü

üü
üü

Marque (X)

Martes

Mer.

Xoves

Venres

NOVO HORARIO

Ximnasia Rítmica

NOVO HORARIO

Voleibol
Psicomotricidade
Baile

3–6
8 – 12
3–5
3 – 12
5–7

16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
16:00 – 17:00

Fútbol Sala

8 – 12

16:00 – 17:00

Patinaxe

Iniciación

üü
üü
üü
üü
üü
üü

üü
üü
üü
üü
üü
üü

NOVO HORARIO

16:00 – 17:00
üü
üü
Marque con (X) a/s actividade/s nas que quere inscribirse. Cubriranse as vacantes por orde de inscrición.

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de
Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle
que os seus datos persoais son tratados por Oxígeno Gestión S.L.N.E.
coa finalidade para a que foron recolleitos, e infórmalle, que ten
dereito a exercitar o dereito de acceso, rectificación, cancelación
e oposición dos seus datos persoais, previa acreditación da súa
identidade, na dirección: Oxígeno Gestión, Rúa Tenro Galván, nº 22,
6º Porta E, 15670 - Culleredo ( A Coruña).

Folla de inscrición 2017-2018 - VACANTES

Datos da ALUMNA ou ALUMNO
Nome e apelidos completos :
Nome do Colexio :

SÓ ALUMNOS/AS CEIP Fco. Vales Villamarín

Ano de nacemento:

Curso:

DATOS FAMILIARES (cubrir todos os datos)
Nome e apelidos pai/nai ou titor/a:
DNI:

e-mail:

Tlfno./s de contacto:

Enderezo familiar:
Concello:
Declaro coñecer e cumprir coas
condicións das actividades extraescolares
¨NON AUTORIZO........ A posible utilización por parte da organización das actividades e a LOPD.

Importante: Atendendo ao disposto no art. 6 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de
Protección de Datos de Carácter Persoal, coa cumprimentación do presente escrito:

¨AUTORIZO
extraescolares das fotografías e outro tipo de reportaxes audiovisuais realizados durante o
desenvolvemento das mencionadas actividades –e nas que poida aparecer o/a seu representado/a- co
obxecto de elaborar reportaxes que poidan ser ben publicadas (prensa, web, RRSS, etc.), ben
Sinatura nai/pai/titor/a:
empregadas en tarefas de promoción das actividades da organización.

Recortar e entregar, a parte superior, na Secretaría do CEIP Fco. Vales Villamarín . Data límite 06 de Outubro

""
•

Condicións das Actividades Extraescolares 2017-2018, promovidas pola ANPA Brigantium
Unicamente levaranse a cabo aquelas actividades ofertadas que teñan un número mínimo de alumnos/as.

•

A organización establecerá un número máximo de asistentes por actividade, por rigurosa orde de inscrición.

•

O calendario actual pode estar suxeito a modificacións en base a o número de alumnos/as matriculados. O calendario definitivo
estará exposto nas portas do CEIP Fco. Vales Villamarín a finais de setembro.

•

A organización resérvase o dereito de modificar e/ou anular as actividades. As modificacións e/ou anulacións serán comunicadas.

•

O prazo de inscrición será do 26 ao 06 de outubro, ambos inclusive. (é moi importante, respectar o período de matriculación)

•

As actividades comezarán o luns 2 de Outubro e rematarán a finais de Maio.

•

O prezo por actividade é de 100€/curso, para os/as socios/as da ANPA (agás Patinaxe Perfeccionamento: 90€), e de 125€/curso para
os/as non socios/as (agás Patinaxe Perfecc. 115€). O pago poderá realizarse de forma fraccionada en dous prazos (50€ soci@s/65€, 1º
quincena de Outubro, e 50€ soci@s/60€, 1º quincena de Xaneiro. Patinaxe de perfecc. 45€ soci@s/60€ e 2º prazo, 45€ soci@s/55€).

•

O ingreso realizarase na seguinte conta bancaria, IMPORTANTE: indicando o nome do alumno/a e a actividade/s inscrita/s:
•

Oxígeno Gestión: ES36-2080-0006-4230-4003-0221 (ABANCA)

•

Darase de baixa das actividades a aqueles alumnos/as que non estean ao corrente do pago das cotas.

•

Non se permitirá a estancia dos pais/nais/titores nas instalacións durante o desenvolvemento das actividades. Pediráselles puntualidade á hora de
recoller aos/as alumnos/as ao finalizar a actividade. As baixas das actividades comunicaranse por escrito a anpabrigantium@oxigenogestion.es.

•

O funcionamento das actividades extraescolares estará suxeito ás regras de réxime interno do centro e da organización.

