
ORGANIZA COLABORA 

 

 

ESCOLA DE NATACIÓN – INVERNO 2019-2020 
PISCINA DE ACEA DE AMA 

  
INSCRIPCIÓN: 

Datos do alumno/a: 
 

Apelidos: Nome: 
Data de nacemento: / /   
Teléfono: 
Correo Electrónico: 
Dirección: CP: 
Localidade: Poboación: 

 

Escola de Natación 2019-2020 

Do 1 de Octubro de 2019 ao 26 de Xunio de 2020 
Nen@s de 3 a 13 anos- Iniciación e perfeccionamento  
Luns e Mercores de 16.00 a 17.00 horas  
Luns e Mercores de 17.00 a 18.00 horas  
Martes e Xoves de 16.00 a 17.00 horas  
Martes e Xoves de 17.00 a 18.00 horas  

 

 PREZOS 

 2 días por semana 36 € / mes 

Desconto hermanos 10% 32,40 € / mes 

Familia Numerosa 15% 30,60 € / mes 
** Preferencia as inscripcións de 2 días. 
** Dependendo das plazas disponibles podese estudar a opción 
     de 1 día por semana (25 €) o 3 días por semana (49 €) 
 
  INSCRIPCIONES DE 1 DIA a PARTIR DO 19 DE SEPTEMBRO 

INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS: 
cnculleredo@gmail.com o www.culleredo.com 
(Ingreso na conta do Club Natación Culleredo no momento de 
realizar a inscrición  ES78-2100-2432-5102-0015-3690) 

 
 
 
 

 

 

mailto:cnculleredo@gmail.com
http://www.culleredo.com/


ORGANIZA COLABORA 

Pola presente inscripcion autorizo ao meu fillo/a participar na Escola de Natación de 
Inverno 2019-2020 organizado polo Club Natacion Culleredo nas instalacións do 
complexo deportivo de Acea de Ama. 

Así mesmo declaro que non existe ningunha incompatibilidade para o 
desenvolvemento da actividade 

Todos os solicitantes ao realizar a inscrición aceptan a publicación do seu nome e imaxe 
nas listaxes, medios de comunicación e/ou internet. Mediante a inscrición o solicitante 
consente expresamente que os seus datos sexan utilizados polo Club Natación Culleredo 
para comunicacións sobre as súas actividades. En todo caso, de conformidade co 
establecido polo artigo 5 da LOPD, infórmase que os datos de carácter persoal 
declarados pasarán a formar parte dun ficheiro, cuxa finalidade será a xestión de 
actividades deportivas propias realizadas. Os dereitos de acceso,  rectificación, 
cancelación e oposición aos datos persoais rexistrados neste ficheiro poderanse exercer 
nos termos establecidos na O 15/1999 mediante notificación escrita con copia do DNI 
ao correo cncullerdo@gmail.com. 

Nome do pai/nai/tutor legal 

Culleredo a ----- de-------------------de------------ Sinatura: 
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