
BOLETÍN DE INSCRICIÓN NAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS. (cubrir 1 ficha por persoa)
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 APELIDOS NOME 

DNI ENDEREZO 

LOCALIDADE C.P. DATA NACEMENTO /  / 

TELÉF. 1 MÓBIL 

SEXO HH  H M M CORREO ELECTRÓNICO: 

DATA DE INSCRICIÓN:  /  /201_ Grupo  
(segundo idades) 

1.- 

 2.- 

 3.- 
 4.- 

Se padece algunha enfermidade ou lesión que limite ou 
incida nalgunha das actividades citadas, indíqueo: 

NOME DO TITULAR: 

IBAN BANCO SUCURSAL  DC CONTA 

Desexa recibir información relativa ás escolas municipais e a outras actividades do Concello: SI NON 

e-mail: _____________________________________________________ 

MENSUALIDADES: ÚNICO PAGO: 

  DESCONTOS: Terceira idade ou discapacitado Familia numerosa 
(Debidamente acreditados) Voluntariado P.C. 

**  Autorizo os pagos dos recibos que sexan presentados polo Concello de Carral en concepto de Escolas Municipais. 
** De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei Orgánica 15/99, infórmase que estes datos de carácter persoal declarados, pasarán a formar 
parte do ficheiro denominado ProviSport, cuxo responsable de tratamento será o Concello de Carral coa finalidade da xestión centralizada das 
actividades deportivas, culturais e educativas municipais. 
** O abaixo asinante declara seren certos os datos achegados. No caso de que o Concello de Carral detecte falsidade nos devanditos datos, 
o alumno causará baixa automaticamente. Declara tamén coñecer e aceptar as bases do curso 17/18 das Escolas Municipais. 
** O asinante declara ter lido e aceptar as condicións de inscrición e participación no curso 17/18 das Escolas Municipais relatadas no 
adverso desta folla. 

Sinatura titular da conta bancaria Sinatura (no seu caso pai, nai ou titor) 

RESGARDO DE INSCRICIÓN

NOME ALUMNO/A: 

ACTIVIDADE/S NAS QUE SE INSCRIBE: 

DATA INSCRICIÓN:                            /                         /201_ 

OS ALUMNOS DEBERÁN CHAMAR Á CASA DA CULTURA A PARTIR DO __________________PARA COÑECER A DATA DE COMEZO E 

PRESENTACIÓN DAS RESPECTIVAS ACTIVIDADES. TELÉFONO DA CASA DA CULTURA: 981.67.25.80 
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CONDICIÓNS DE INSCRICIÓN E PARTICIPACIÓN 

XEITO DE INSCRIBIRSE: Presentar UNICAMENTE O BOLETÍN DE INSCRICIÓN debidamente cumprimentado e asinado 
na Casa de Cultura. NON SE ACEPTARÁN AS INSCRICIÓNS TELEFÓNICAS. As inscricións de pilates e natación bebés 
tramitaranse no Complexo Deportivo. 

PRAZO E LUGAR DE INSCRICIÓN: Ata o 30 de setembro, NA CASA DA CULTURA, en horario de 9:00 a 14.30 h e 

17.00 a 20.00 h. 

HORARIOS DAS ACTIVIDADES: Serán os especificados en cada unha das escolas municipais, podendo ser 

modificados por motivos de causa maior. Estes cambios notificaranse sempre aos alumnos interesados. 

COTAS: O custo das escolas municipais será de 14€/mes ou 98€ pago único*1  por persoa e actividade coa exceción de: 
- Escolas 3 h semanais (teares, cociña, etc.): 15 € ou 105 € pago único (8 meses). 
- Actividades Servicios Sociais: 60 €/ano (socios)  ou 65 €/ano (non socios)  
- Natación de bebés: 28 € para socios ou 40 € para non socios (prezos bimensuais) 
- Pilates: 18 €  para socios ou 38 € para non socios (prezos bimensuais) 

DESCONTOS (non acumulables entre sí nin en único pago): 
- Familia numerosa (debidamente acreditada):  - 3 €/mes por actividade.  
- Terceira idade e discapacitados (debidamente acreditada):  - 3 €/mes por actividade. 
- Voluntarios Protección Civil (debidamente acreditados): - 3 €/mes por actividade. 
- Exención de pagos: actividade gratuíta, previo informe do departamento correspondente

PAGAMENTO: Só unha vez comezadas as actividades e mediante domiciliación bancaria, tendo a opción de  facer o 
pago por mensualidades ou nun único cargo. En ambos casos o recibo correspondente cargarase no número de 
conta indicado a principios de cada mes. NOTA IMPORTANTE: todo aquel participante que non abone a súas cotas 
no mes vencido, daráselle de baixa automaticamente na actividade pasando ao último posto na listaxe de espera se 
a houbese, e non podendo voltar a inscribirse ata que abone a débeda. 

BAIXA VOLUNTARIA DUNHA ACTIVIDADE: Para darse de baixa dalgunha actividade será preciso CUBRIR E ASINAR 

un formulario na Casa da Cultura polo menos 10 días antes de rematar o mes. Sen este requisito a tódolos efectos 

non se considerará a baixa do/a alumno/a. Unha vez tramitada a baixa nunha actividade, o alumno/a non poderá 
cursar nova alta nesa ou noutras actividades ata o mes seguinte. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR ACTIVIDADE: Igual ou superior a 15 persoas, salvo informe expreso do 
Departamento correspondente. No momento no que os inscritos dunha actividade descenda deste número, o 
Concello poderá suspendela. As actividades dividiranse en grupos e en cada un haberá un número máximo de 
inscritos para garantir o axeitado desenrolo pedagóxico e de seguridade da actividade; unha vez superado, os 
interesados anotaranse nunha LISTAXE DE ESPERA por rigoroso orde de inscrición.  

MATERIAL: Agás o material común (balóns, colchonetas, tear, mobiliario, etc.) o resto do material e equipamento, 
máis persoal, preciso para o correcto desenvolvemento da actividade, será aportado polos/as alumnos/as. 

COMEZO DAS ACTIVIDADES:  a partir de PRIMEIROS DE OUTUBRO, unha vez formados os grupos  con polo menos 
15 alumnos (a excepción das actividades informadas xustificadamente). 

ACLARACIÓNS IMPORTANTES: 

- En algunhas actividades como HÍPICA, É OBRIGATORIA O TRÁMITE DA LICENCIA FEDERATIVA, a cargo do alumno/a.
- Antes de comezar a actividade, é recomendable que o/a alumno/a se someta a un RECOÑECEMENTO MÉDICO que 
descarte calquera problema ou enfermidade que o/a incapacite/limite para a práctica da mesma.  
- Se padece algunha LESIÓN, ENFERMIDADE ou outros datos relevantes que poidan incidir ou limitar a práctica 
deportiva, deberá indicalo no boletín de inscrición. 
- O CORREO ELECTRÓNICO usarase como canal de comunicación de incidencias. 
- As FOTOGRAFÍAS tomadas polo Concello de Carral no transcurso das actividades, clausura, exhibicións, etc., terán 
unha finalidade informativa (prensa, carteis, folletos e blogs, facebook e web municipal) e de arquivo fotográfico. Calquera 
persoa que non desexe ser retratada, DEBERÁ INDICALO no momento da toma fotográfica ou na Casa da Cultura ao 
inscribirse. 

*1 A opción de pago único cargarase á conta bancaria no mes de novembro. Se pasada esta data, o alumno/a quere causar 
baixa na actividade, non se reembolsarán os cartos agás casos claramente xustificados. 




