INSCRIPCIÓN XII CAMPUS DE FÚTBOL DA A.D. CRISTO REY

O Campus inicia o seu labor de motivación a coñecer o deporte do fútbol. Ofrece
unha formación de aprendizaxe e convivencia a través do deporte no período vacacional, para
cubrir as necesidades deportivas, de ocio e tempo libre dos nosos fillos/as. O obxectivo do
Campus de Fútbol da A.D. Cristo Rey, é consolidar esta actividade en anos sucesivos
ofrecendo a maior calidade en todos os ámbitos. A actividade está programada para nenos e
nenas entre os 4 e os 13 anos, pertezcan o non a nosa Agrupación.
Obxetivos Específicos:

DATOS DO XOGADOR
NOME E APELIDOS :
XOGA A FÚTBOL: SI
EQUIPO:

NON
IDADE :

DATA NACEMENTO:

 Lograr un espazo de convivencia onde a práctica do fútbol sexa o marco de unión.
 Iniciar e motivar ós participantes na práctica do fútbol coma equipo.
 Alternar con outras actividades de ocio, fomentando o traballo en equipo e respeto aos

DATOS DE INTERÉS
ENDEREZO:
CORREO ELECTRÓNICO :

TFNOS CONTACTO:

DATOS DE INTERESE (alerxias, enfermedades, limitacións,…)

NOME E APELIDOS PAI/NAI/TUTOR LEGAL (autoriza a actividade )

Número Conta a Ingresar:

D.N.I.

ES93 0081 7610 7700 0156 7967

Poñer no ingreso o NOME e APELIDOS do neno(a) e a IDADE. Imprescidible acompañar
coa inscripción a copia do ingreso.

Marcar o que corresponda

Socios:
25,26,27,28 DE XUÑO 50€
1,2,3,4 Y 5 DE XULIO 60€
Non Socios: 25,26,27,28 DE XUÑO 60€
1,2,3,4 Y 5 DE XULIO 70€
Socios:
Xuño+Xulio 100€
// Non Socios: Xuño+Xulio 120€
Non autorizo a realización de fotos ou videos, exposición o publicación na web, Facebook etc.

No cumplimento da L.O 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Persoal, indicámoslle que a
información que vostede nos facilita de forma
voluntaria, incorporarase a ficheiros automatizados
ou manuais cuyas finalidades son: xestión das
actividades e control médico para as mesmas por
parte da A.D. CRISTO REY, titular de ditos ficheiros.
Poden exercer o dereito de acceso, rectificación,
cancelación e oposición ao tratamento dos seus
datos mediante escrito dirixido ás señas arriba
indicadas.

En OLEIROS, a

de

Asdo. Persoa que autoriza

do 2019.

demais. E sobre todo, que os nenos se divirtan.
Material Necesario:
Roupa deportiva, cómoda e folgada, debidamente marcada. Botas de fútbol. Zapatillas
deportivas de paseo. Chubasqueiro no caso de previsión de choivas. Útis da ducha: chanclas,
toalla, xel, etc. (ducha recomendable, non obrigatoria ao rematar a xornada). Piscina (para
os nenos que vaian): Gorro, chanclas, toalla, bañador. Parque de Xogos Infantil: Obrigatorio
levar calcetíns.
Día dá Piscina ou Parque Infantil:
Iniciado o Campus, comunicarase por circular ós pais /titores, o día desinado para asistir á
piscina e ao parque, deberanse devolver cumplimentados, a xeito de autorización.
Data:
CATRO, CINCO O NOVE DIAS: Martes 25, Mércores26, Xoves 27 e Venres 28 de Xuño de
2019. Luns 1, Martes 2, Mércores 3, Xoves 4 e Venres 5 de Xullo de 2019.
Horario: De 10:00 a 14:00 Horas. Posibilidade de servicio de madrugadores gratuito, a
partires das 9 da mañá.
Lugar:
Campo de Fútbol Municipal Leonardo Maceira (Urb. Os Regos, Oleiros).
NORMATIVA:
Os nenos dividiranse en grupos por categorías, adaptando os adestramentos e xogos á súa
idade. O número de prazas será limitado. Os pais deberán comunicar a organización,
calquera tipo de circunstancia especiais (réxime alimenticio, minusvalias, alerxias, etc.) que
afecte ao seu fillo/a.
O Campus Inclue:
 Monitores cualificados.

 Seguro de Responsabilidade Civil.
 Refrixerio diario (Bocadillos, fruta e zumes/augas).
 Autobuses para acudir á piscina o ao parque de xogos infantil.
 Camiseta conmemorativa e agasallos sorpresa.
Baby Campus:
Os nenos de (4 a 6 anos), compaxinarán a práctica do fútbol con outras actividades
complementarias (talleres, xogos, etc.), sustituíndo a actividade que se vén realizando dun
día na piscina pola estanza nun parque de xogos para nenos.

Data Límite de Inscripción:
Venres 14 de Xuño do 2019. (Prazas limitadas).

xII CAMPUS DE FÚTBOL
A.D. CRISTO REY

Contactos: Correo:
WEB:

info@adcristrorey.es
http://adcristorey.es
Facebook: Agrupación Deportiva Cristo Rey

- Leticia Roig Iglesias: 629611965.
- Paula Vázquez González: 686964776.
- César Figueroa García: 657753351 (COORDINADOR).

COLABORAN:

