A.N.P.A. “Os Valados” do CEIP Vilaverde – Mourente
Rúa Vilaverde 9, Mourente. 36164 Pontevedra
Web: www.anpavilaverde.org
Tlf: 690.731.207 E-mail: info@anpavilaverde.org

INSCRICIÓN NA E.D.M. DE MOURENTE “ANPA OS VALADOS” 2021/22
Cubrir en MAIÚSCULAS. Consultar dispoñibilidade de prazas. Entregar ao monitor ou buzón antes do 10/11/21
Nome:

Apelidos:

Curso:

Grupo:

Ano de nacemento:

Socio ANPA:

Si

Non

Alerxias ou circunstancias a ter en conta:

Persoas de contacto:
Nome e apelidos:

Parentesco:

Teléfono:

Email:

Nome e apelidos:

Parentesco:

Teléfono:

Email:

Nome e apelidos:

Parentesco:

Teléfono:

Email:

E.D.M. de Mourente ANPA Os Valados
Multideporte

Baloncesto

Existe a posibilidade para socios da ANPA de contratar un seguro de accidentes con asistencia médica que cubre ditas actividades cun coste
de 6€ por curso. No caso de non contratar o seguro, durante as actividades, o neno/a estará cuberto pola cobertura sanitaria que teña
normalmente a familia: seguridade social, seguro privado, mutua, etc.

Forma de pagamento:
Transferencia bancaria dende a vosa conta á conta da ANPA: ES54-2100-4781-1702-0015-6775 indicando no
concepto o nome dos alumnos e as actividades á que corresponde. Gardar xustificante da transferencia.
Domiciliación en conta. No caso de devolución do recibo serán repercutidos os gastos que se puideran producir.
Autorización: D/Dna
, coma titular da conta co IBAN
lle sexa cargado na devandita conta o importe de ditas actividades para o curso 2021/22.

con DNI
autoriza que

En Pontevedra,
(data e sinatura do titular da conta)

En Pontevedra,

(data)

(sinatura da Nai, pai ou titor)
Nome, apelidos do titor:

NIF:

En cumprimento da LOPD e RXPD, informámoslle que coa asinamento do presente formulario vostede consente que os datos do presente formulario sexan tratados e incluídos en un ficheiro de datos de
carácter persoal coa finalidade da realización das actividades solicitadas. Os datos mínimos necesarios dos participantes serán cedidos ás empresas responsables da realización da actividade solicitada e ao
Servizo de deportes do Concello de Pontevedra. O responsable do ficheiro é a ANPA “Os Valados” do CEIP Vilaverde-Mourente, con domicilio na Rúa Vilaverde 9, 36164 Pontevedra, a cal lle garante os seus
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos datos facilitados, nos termos e condicións previstos na propia LOPD, mediante unha comunicación por escrito á dirección indicada coas excepcións
existentes na lexislación vixente. Tamén consente que durante as actividades organizadas pola ANPA se poidan realizar fotografías dos participantes da actividade, coa posibilidade de publicalas nas páxinas
web do centro ou da propia ANPA.

