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

ACTIVIDAD DE NATACIÓN
Estimados pais e nais:
Como todos os anos a ANPA do colexio ten concertadas clases de natación para o presente curso escolar nas Piscinas do ximnasio
Budo, Campolongo e C.D. Rías do Sur. As prazas e horarios que se ofertan son os seguintes:

Ximnasio Budo
1 día á semana:

De 3 a 5 anos
De 6 a 16 anos

48 € / trimestre
34 € / trimestre

2 días á semana: De 3 a 5 anos
De 6 a 16 anos

79 € / trimestre
57 € / trimestre

Días:

30 prazas
25 prazas
30 prazas

Martes 17:00
Mércores 16:45
Xoves 17:00

Págase directamente na piscina o primeiro trimestre. Os outros dous trimestres por domiciliación bancaria. Acudir ao ximnasio antes
de rematar setembro

C.D. Rías do Sur
Cota: 29,14 € / trimestre
Día: MÉRCORES

Horario: 16:30 a 17:15

Prazas: 40

Apuntarse directamente na piscina. Reserva de prazas por orde de apuntamento.

Campolongo
Cota: 35€ socios da ANPA, 40€ non socios da ANPA por cuadrimestre.
O primeiro cuadrimestre (Outubro - Xaneiro) aboarase na conta ES80-0182-5151-27-0201538379 do BBVA antes do 24 de Setembro,
indicando o nome do neno ou nena. O segundo cuadrimestre (Febreiro-Maio) pagarase antes do 20 de Xaneiro de 2014. Nenos do 2010
- 2003
Horario: Luns, martes, Mércores, xoves ou venres de 16:30-17:15 ou de 17:15-18:00

50 prazas

MODO DE INSCRIBIRSE PARA BUDO ou CAMPOLONGO: Remitir a ANPA o impreso de inscrición que segue (deixar no buzón).
DATA LÍMITE : 23 DE SETEMBRO: Reserva de praza por orden de recepción de solicitudes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PISCINA CURSO 2014/2015
ALUMNO/A: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………IDADE : ………………………….
CURSO : ………………… TELÉFONO……………………….………….…EMAIL(PAI/NAI):………………………………………………………………..……………………………..

Budo

Martes (17:00)
Mércores (16:45)
Xoves (17:00)

Campolongo Marcar día e horario desexado
Luns
Martes
Nome e apelidos do pai ou nai:
Asdo (O pai, nai ou titor):

Mércores

16:30-17:15
Xoves

17:15-18:00
Venres
NIF:

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), 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 da actividade solicitada. Os datos dos participantes serán cedidos ás
empresas responsables da realización da actividade solicitada. 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 dirixida á
dirección indicada. Tamén consente que durante a actividade se poidan realizar fotografías dos participantes da actividade, coa posibilidade de publicalas nas páxinas web do centro ou da propia ANPA.

