INSCRICIÓN CURSIÑOS DE NATACIÓN
PISCINA COMPLEXO DEPORTIVO SANTA ISABEL
XESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS E ESPECTÁCULOS., S.L. Diego Bernal, S/N - 15702 SANTIAGO. C.I.F.: B-15.792.864

CURSIÑO NENOS
D./Dna................................................................................................, con domicilio
en..........................................................................localidade..................................,
teléfono/s............................./............................., D.N.I. nº........................................
e nº de abonado..................................................
SOLICITA
a
admisión do seu fillo/a......................................................de
.....................anos no cursiño de natación do período: ............................................
o/os día/s.......................................................ás...........horas, abonando os prezos correspondentes e comprometéndose a cumprir coas normas que regulan a instalación.
Santiago de Compostela, a......................de..................................de 2.01...
OBSERVACIÓNS OU DATOS DE INTERESE:
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
XESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS E ESPECTÁCULOS S.L. (en diante XADE) de acordo á Lei
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal informa que os datos son necesarios para tramitar a súa
solicitude de inscrición nos cursiños solicitados e que serán incorporados a un ficheiro que cumpre todas as medidas de seguridade. O usuario recoñece que todos eles son certos e declara baixo a súa responsabilidade, en caso
de non ser abonado, que está empadroado no Concello de Santiago de Compostela.
Poderán exercerse os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante correo postal remitido
á Rúa Diego Bernal s/n, 15702 de Santiago de Compostela, previa acreditación da personalidade.
Si, quero recibir información e comunicacións sobre actividades promovidas por XADE
Sinatura do/s abonados e usuario/s (en caso de menores firmará o seu representante legal)

XESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS E ESPECTÁCULOS., S.L. Diego Bernal, S/N - 15702 SANTIAGO. C.I.F.: B-15.792.864

NORMATIVA CURSIÑOS DE NATACIÓN

1. Existe un período de inscrición PREFERENTE PARA ABONADOS.
2. Os NON ABONADOS, tanto adultos como nenos, deberán estar empadroados/as no
Concello de Santiago. Non será necesario entregar o certificado de empadroamento, pero si se fará unha comprobación posteriormente, e no caso de que non estea
empradroado/a será inmediatamente dado de baixa no curso no que esté inscrito/a.
3. Cada persoa só pode realizar dúas inscricións. Agás no que se refire a inscrición dos
propios fillos, neste caso se poderán inscribir todos.
4. A persoa que esté inscrita nun curso no se poderá anotar en ningunha lista de espera. No caso de non ter praza só se poderá anotar na lista de espera dun só curso.
5. Os abonados de mañás só poden apuntarse a cursiños da mañá.
6. Non se pode cambiar o curso unha vez reservado, salvo causa xustificada e se hai
praza.
7. Rogamos anotar as horas de 00:00 a 24:00 h.
Exemplo: 20:00 h. En caso de que se anote 8:00 se entenderá como as 8 da mañá.
8. Deberase pagar o curso ao realizar a inscrición.
9. Prégase que se escriba de forma completa e lexible os nomes e apelidos da persoa
a inscribir.
10. Prégase que todas as persoas que sufran algún tipo de doenza o especifiquen na
folla de inscrición no apartado de observacións ou datos de interese.
11. Gardar o ticket para posibles reclamacións.
12. O feito de que un non abonado se anote no prazo de abonados suporá a exclusión e
a devolución automática do curso.

