
 

FICHA DE INSCRICIÓN 

 

Data de 
inscrición: 

____/__________/201__ CURSO:  

          

DATOS PERSOAIS DO ALUMNO/A: 

Apelidos:  Nome:  

DNI:  Enderezo:  

Localidade:  C.P: 15 Data nacemento:           /         /            .     

Tfno. fixo: 981 Tfno. móbil:  Socio do Complexo: SI  NON  
 

 

E-MAIL:   

Mediante o correo electrónico informaremos das incidencias relacionadas co curso en cuestión e das novas, promocións, vindeiros 
cursos, e moitas outras informacións de interese  do Complexo Deportivo.  

ATT.  A PARTIR DE AGORA, ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN SUSTITUIRÁ AS CHAMADAS TELEFÓNICAS DE INFORMACIÓN QUE SE 
REALIZABAN DENDE O CENTRO DEPORTIVO NOS MESES PASADOS. 

        

Sinatura do Alumno/a  

 

**O asinante declara coñecer e aceptar as normas e recomendacións do Complexo Deportivo, 
comprometéndose  a cumprilas. 
 ** De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei Orgánica 15/99, infórmase que estes datos 
pasarán a formar parte do ficheiro de datos de carácter persoal, cuxo responsable de tratamento será o 
Concello de Carral coa finalidade da xestión centralizada dos servizos deportivos, culturais e educativos 
municipais. Comunícaselle tamén que pode acceder ao seu ficheiro, podendo rectificar ou cancelar os 
datos na recepción do Complexo Deportivo de Carral. 
**  O pago do curso deberase realizar no momento de entregar este boletín de inscrición e, en todo 
caso, sempre antes do comezo das clases. 
**É recomendable, antes de comezar a actividade, que o/a alumno/a se someta a un recoñecemento 
médico que descarte calquera problema ou enfermidade que lle incapacite ou limite para a práctica da 
actividade deportiva.  
** Se padece algunha lesión, enfermidade ou outros datos relevantes que poidan incidir ou limitar a 
práctica deportiva, deberá indicalo aos monitores para a súa valoración. 
**As fotografías tomadas polo Concello de Carral terán un fin informativo (prensa, folletos e web 
Municipal) e de arquivo fotográfico. Calquera persoa que non desexe ser retratada, deberá 
indicalo no momento da toma fotográfica ou en calquera momento na recepción do Complexo 
Deportivo. 

 

  

  

 
D./Dª.                                                                                                          ,  

con DNI: ,  , entregou a cantidade de        €, 

en pago polo curso de:  

que se impartirá no Complexo Deportivo durante os meses de xaneiro e febreiro. 

 Sinatura/Cuño 

En Carral, a ______ de ______________ de 201__ 


