
  

  

 Campus de Nadal Bueu 

 

MULTIDEPORTE 

NO NADAL 

 Do 23 decembro   

     ata  3 xaneiro 

Tlf. Contacto: 986 32 43 38  

 

INFÓRMASE  a persoa que asina: 

 Ó inscribirse acepta o regulamento e funcionamento da actividade proposta pola 
Concellería de Deportes e levada a cabo polos monitores deportivos (consultar o 
regulamento na paxina web do concello ou pedila na oficina de deportes) 
 Atendendo a Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Persoais e garantía dos 
dereitos dixitais, a información que vostede nos facilita pasará a formar parte dun ficheiro 
informatizado para mellor tratamento dos seus datos. 
As imaxes de desenvolvemento das actividades son propiedade do Concello de Bueu. 
O usuario consente expresamente a utilización dos seus datos persoais e imaxes agás que 
nos indique o contrario. 

 
 
 
 

Bueu, a _______ de ___________________ de 2019 

Sinatura do pai/nai/titor/titora 

 

 

 

 

 

 

 

   www.concellodebueu.gal 

 

 

 

 

PRAZAS 

LIMITADAS 

deporte@concellodebueu.gal 

 

http://www.concello/


   

 

Nestas vacacións de Nadal, queremos ofrecerlle ós nenos e ás nenas 

de Bueu un campus onde xogar e divertirse cunha multitude de 

actividades deportivas.  

- Os nenos/as que poderán participar neste campus son aqueles 

que teñan entre 6 e 12 anos. 

- O prazo para inscribirse comezará o día 4 de decembro e 

rematará o 18 de decembro (ambos días incluídos). O impreso 

de inscrición entregarase no rexistro municipal, ben 

presencialmente (rúa Eduardo Vicenti, nº 8, baixo) ou ben a 

través da sede electrónica (www.concellodebueu.gal).  

     PRAZAS LIMITADAS. 

O Campus comezará o 23 de decembro e rematará o día 3 de 

xaneiro, agás os días 25 de decembro e 1 de xaneiro que non 

haberá actividades por ser festivo.  

            O horario será de 9:00 a 13:00 horas. 
 

Actividades e recomendacións:

A parte das actividades multideporte no pavillón, se o tempo ó    

permite levaremos a cabo algunha actividade alternativa fora da 

instalación, por exemplo unha ruta de sendeirismo. 

- Será obrigatorio levar un calzado deportivo limpo para andar 

pola pista e roupa cómoda e adecuada. 

Xa que vamos practicar actividade deportiva, sería convinte que 

cada neno/a levará unha botella de auga, unha camiseta de muda, 

e unha pequena merenda para media mañá. 

 Datos do neno 

Nome e apelidos: _____________________________________________________________ 

Data de nacemento: _________________________Curso de primaria:_________ 

Enderezo: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Localidade: _________________________________ CP: _____________________________ 

 Información Médica 

Enfermidades pasadas ou alerxias: ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Tivo algunha lesión, cal? ____________________________________________________ 

Medicación especial, cal? ____________________________________________________ 

 Autorización Paterna 

Eu, D/Dona  ____________________________________________________________________, 

con DNI _______________________ e número de teléfono _______________________, 

como pai/nai/titor/titora autorizo, baixo a miña responsabilidade, a 

que meu fillo/a ___________________________________________________________________ 

con DNI_________________________ participe no Campus de Nadal organizado 

polo Concello de Bueu. Aceptando a normativa e condicións do mesmo, 

recoñecendo expresamente que se atopa en condicións físicas 

adecuadas para a práctica de exercicio físico e eximindo de toda 

responsabilidade ós organizadores. 

 

 Campus de Nadal Bueu 

 


