
 
 

INSCRICIÓN CAMPUS SAR VERÁN 2021 ······································ 

DATOS DO NENO/A 

Nome…………………………………………Apelidos………………………………………………………………………………… 

Data de nacemento………………………….………….Abonado/Non abonado……………………………............. 

DATOS DO PAI/NAI/TITOR 

Nome…………………………………….…..Apelidos………………………………………………………………………………... 

Teléfono……………………………………………………..E-mail…………………………………………………………………… 

Domicilio………………………………………Localidade…………………………..…….Provincia….……………………… 

PERSOA/S AUTORIZADA/S PARA RECOLLER O NENO/A 

Nome……………………………………….…Apelidos……………………………………………..………………………………… 

Dni…………………………………………………..Teléfono…………………………………………………………………………… 

SOLICITA A INSCRICIÓN NAS SEGUINTES SEMANAS 

L Ma Me X V L Ma Me X V L Ma Me X V
DO 23  AO 25 DE XUÑO (3 DIAS)

Do 28 de XUÑO ao 2 de XULLO

Do 05 ao 09 de XULLO

Do 12 ao 16 de XULLO

Do 19 ao 23 de XULLO

Do 26 ao 30 de XULLO

Do 02 ao 06 de AGOSTO

Do 09 ao 13 de AGOSTO

Do 16 ao 20 de AGOSTO (16 festivo)

Do 23 ao 27 de AGOSTO

Do 30 de AGOSTO ao 03 de SETEMBRO

SEMANAS DE 8,45 A 14,30 HORAS
OPCIONS DE AMPLIACION

MAÑÁ de 8 a 14:30 horas TARDE de 8.45 a 15 horas COMPLETA de 8 a  15 horas

 

Xestión de Actividades e Espectáculos, S.L. con CIF B15792864 e domicilio social en Rúa Diego Bernal s/n, Santiago de Compostela, 
informa de que os datos persoais facilitados na presente folla de inscrición, todos eles necesarios para a oportuna tramitación da 
súa solicitude, quedarán incorporados a un ficheiro da súa titularidade, coa finalidade de xestionar a inscrición así como para o 
mantemento da relación contractual e xestión de pagamentos. A base xurídica do tratamento é o consentemento do solicitante, 
así como a execución dun contrato do que o interesado é parte. Os datos serán conservados durante toda a duración do curso ou 
actividade e, unha vez finalizada, durante o tempo estrictamente preciso para cumprir coa normativa fiscal e contable. Non se 
prevén cesións de datos nin a realización de transferencias internacionais para os mesmos. 

Quedan recoñecidos os dereitos de acceso, rectificación, supresión e limitación do tratamento, así como o de portabilidade, que 
poderán ser exercidos, adxuntando en todo caso unha copia de documento acreditativo da súa identidade e concretando o 
dereito ou dereitos que desexa exercer, mediante unha comunicación dirixida ao Comité de Protección de Datos e Privacidade de 
XADE por algunha das dúas seguintes vías: (i) Mediante correo electrónico á dirección lopd@multiusos.net ; ou (ii) Por carta a 
Multiusos Fontes do Sar, Rúa Diego Bernal s/n, Santiago de Compostela. 

             Acepto a remisión de comunicacións sobre actividades de XADE. 

Sinatura do representante legal do menor, aceptando a normativa que figura no reverso desta folla. 



 
 

PREZOS··············································································· 

8:45 A 14:30h
AMPLI. DE MAÑAS

(8 A 14:30h)
AMPLI. DE TARDE

(8:45 A 15h)
AMPLI. COMPLETA

(8 A 15h)

+11 € SEMANA +5,50 € SEMANA +13 € SEMANA
1 SEMANA 46 € 57 € 51,5 € 59 €

2 SEMANAS 88 € 110 € 99 € 114 €
3 SEMANAS 126 € 159 € 142,5 € 165 €
4 SEMANAS 156 € 200 € 178 € 208 €
5 SEMANAS 195 € 250 € 222,5 € 260 €
6 SEMANAS 234 € 300 € 267 € 312 €
7 SEMANAS 273 € 350 € 311,5 € 364 €
8 SEMANAS 312 € 400 € 356 € 416 €
9 SEMANAS 351 € 450 € 400,5 € 468 €
10 SEMANAS 390 € 500 € 445 € 520 €
11 SEMANAS 429 € 550 € 489,5 € 572 €

  
  

  
  
  

 
  

      
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PREZOS CAMPUS SAR 

PREZO 
ABONADOS

 
 

 

NORMATIVA··············································································· 
MATERIAL NECESARIO 

Mochila, gafas e gorro de piscina, crema solar, bañador, chanclas, toalla, muda, roupa 
deportiva, chubasqueiro, MÁSCARA. Recomendable levar merenda xa que todos os días 
dedicarémoslle un tempo. É importante que leven auga. Recomendase que todas as pertenzas 
estean identificadas. 

ENTREGA E RECOLLIDA DE NENOS/AS 

• ENTREGA: será no hall principal do Multiusos Fontes do Sar de 8.45 a 9.30 horas. No 
caso de ter ampliación de mañá, a entrega será na cafetaría do Multiusos. 

• RECOLLIDA: no hall principal do Multiusos de 14 a 15 horas. 

•  No caso de haber algún cambio no lugar de entrega ou recollida será notificado coa 
maior antelación posible. 

• Por motivos de seguridade, durante os primeiros días será obrigatorio identificarse 
para recoller a un neno/a amosando o dni. 

• Os cambios nas persoas autorizadas na recollida dos nenos/as deberán ser 
comunicados coa maior antelación posible. Haberá que deixar aviso cando un neno/a 
chegue ou marche en diferentes horarios dos establecidos.  


