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PABLO HERBELLO

Deportes
acuáticos

Praia

Convidados
de élite

Balonmán

Sendeirismo
Talleres

·Técnificación de Balonmán  ·Excursións 
·Multideporte   ·Convidados sorpresa
.Actividades na praia  ·Psicomotricidade
·Rutas de sendeirismo  ·Talleres didácticos

www.bueuatleticobalonman.com

Prego de descargo
DECLARO:
Que coñezo e acepto íntegramente o Regulamento do programa de actividades. Que me atopo, e os meus representados/as se 
atopan, en condicións físicas axeitadas  para participar nestas escolas. Que non padezo, e os meus representados/as non padecen, 
enfermidade, defecto físico, lesión ou calquera outra circunstancia que puidera agravar ou perxudicar gravemente á saúde ó participar 
nestas actividades. En caso contrario, poreino en coñecemento da organización, acatando as decisións que ó respecto se adopten 
polos responsables do programa. Autorizo, tamén, ó Bueu Atlético Balonmán e o I.M.D. para usar calquera fotografía, �lmación, 
grabación ou  outra forma de arquivo da miña participación, ou dos meus representados/as neste evento, sen dereito a 
contraprestación económica ou doutro tipo.
AVISO LEGAL
Segundo o establecemento da Lei Orgánica 15/1999, informámoslle que os datos persoais obtidos mediante o cumprimento deste 
documento/impreso/formulario serán obxecto de tratamento nos nosos �cheiros, coa única �nalidade de organizar e xestionar a súa 
participación nas distintas actividades que integran os programas de ámbito deportivo promovidos polo Bueu Atlético Balonmán en 
función da solicitude por vostede aportada; así coma a xestión das axudas que correspondan, facilitándolle  a información requerida 
en canto a celebración de eventos organizados polo clube. Igualmente, autoriza ó mantemento dos datos nos nosos �cheiros coa �n 
de remitirlle información, no sucesivo, por calquera medio, incluídos os electrónicos, sobre a celebración dos distintos eventos 
promovidos pola nosa entidade. O consentimento anteriormente outorgado entenderase prestado en tanto non comuniquen a 
revocación do mesmo. Poderá en calquera momento revocalo, así coma exercer os dereitos de acceso, recti�cación, cancelación e 
oposición, nos termos legalmente establecidos, dirixíndose ó clube Bueu Atlético Balonmán, sito no Pavillón de Deportes, rúa Ste�an 
Morling s/n Bueu. Lin e acepto o aviso legal e o prego de descarga.

A publicación de material audiovisual  en plataformas non o�ciais do clube, serán responsabilidad do representante legal.

                 Bueu a …… de ……………………… de 2019     

 Sinatura do pai/nai/titor

HORARIO DE OFICINA luns / mércores / venres 18:00 - 20:00 h.

TLF. CONTACTO 663 211 951  /  luns a venres 18:00 - 20:00 H.
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PABLO HERBELLO

Como ven sendo todolos anos, neste novo verán as Escolas de Verán Pablo 
Herbello volven a presentarse como unha excepcional opción, para todos os 
rapaces e rapazas nados e nadas entre o ano 2002 e o ano 2014. Con 
multitude de actividades deportivas e culturais que ofrecemos  para que 
gocen durante o verán, no que teñen tanto tempo libre.

O prazo de inscrición será do 12 ó 21 de xuño (ambos días 
incluidos) PRAZAS LIMITADAS. As escolas empezarán o día 1 de 
xullo e rematarán o 26 de xullo. O horario habitual será de 9:30 
a 13:30 horas. Algunha das actividades poderá extenderse 
ata a tarde.

¡novidade!

PLAN MADRUGA

ESPERO POR TI

Este ano comprácenos incluir na nosa oferta un “Plan 
Madruga” que pretende poder facilitar a todolas nais e pais 
traballadoras que non poden depender de familiares ou 
amizades. Dispoñemos dun horario ampliado (*) para acoller 
as nenas e nenos, con opción de recibir almorzo.
(*)recibimento dos rapaces inscritos no Plan Madruga a partir das 7:45h.

PREZOS 
“PLAN MADRUGA”

Sen almorzo

Con almorzo

1Día Mes

2€

4€

30€

60€

CONTIDO DAS ESCOLAS

Nas VI Escolas de Verán Pablo Herbello ofrecemos para as nosas rapazas e  
rapaces, sesións de tecnificación destinadas a mellorar as habilidades 
propias do balonmán, sesións de multideportes, talleres de manualidades, 
horta ecolóxica, actividades na praia e máis contidos de carácter deportivo 
e cultural. 
Ademais disto unha vez a semana realizamos unha “Actividade especial” a 
cal pode prolongarse ata a tarde da misma xornada.

Activiade extraordinaria.
Convivencia de tres días e duas noites. O prezo de esta actividade inclúe: 
transporte, monitores e estancia  con pensión completa.  Esta actividade ten 
prazas limitadas.

Autorización Paterna/Materna
D/Dona…………………………………………………………………………… con DNI……………………………. 
como pai/nai/titor  autorizo, baixo a miña responsabilidade, a que meu �llo/a…………………………………………
………………………………………………………………… con DNI …………………………………, participe nas 
VI Escolas de Verán Pablo Herbello, organizado polo clube Bueu Atlético Balonmán. Aceptando a normativa e 
condicións da mesma, recoñecendo expresamente que se atopa en condicións físicas adecuadas para a práctica de 
exercicio físico e eximindo de toda responsabilidade ós organizadores, colaboradores e voluntarios en canto ó 
desenvolvemento  das funcións  ás que se re�re. No caso de accidente ou lesión, ésta será tratada mediante a tarxeta 
sanitaria familiar vixente.

Para acceder ós descontos, será indispensable presentar o carné de socio e 
telo ó día así como os pagamentos das cuotas mensuais se o inscrito/a forma 
parte das escolas do clube.

Nome e apelidos:       

Ano nacemento:     Talla de Roupa:

Domicilio:

Localidade:       CP:

Tfono. pai/nai/titor/titora:    email:

Nº de socio:  Tipo de socio: 

Información Médica
Enfermidades pasadas ou alerxias:

Tivo algunha lesión, cal?:

Medicación especial, cal?: 

Xogou a balonmán, s/n?:                            Sabe nadar, s/n?:

Marcar cunha “X” a casilla que hai diante do prezo que che corresponda
O prezo inclúe: MATRICULA + MATERIAL DEPORTIVO + ACTIVIDADES

         INSCRICION

195 190 210 205 240 235

125 120 140 135 170 165

SOCIO FAMILIAR
1 FILLO IRMÁN

SOCIO INDIVIDUAL

1 FILLO IRMÁN
NON SOCIO

1 FILLO IRMÁN

85 80 100 95 130 125
MES

QUINCENA

MES + EXCURSIÓN
QUINCENA + EXCURSIÓN 165 160 190 185 225 220


