SOLICITUDE
Neno/a:________________________________________________Data de nacemento:_________
DNI:______________Nome da nai/pai ou titor/a: ______________________________________
DNI:_________________Domicilio:__________________________________________________
Teléfonos:________________ /_______________.
SOLICITA:
Ser admitido/a na actividade“AS MATINAIS DE NADAL: O NADAL MÓVETE CON NÓS”
durante as semanas/días:
QUENDAS

CALENDARIO

CUSTE

1ª

21-24-26-27-28 de decembro

60€ /55€*

MARQUE CUN X A
OPCIÓN ELEXIDA

2ª
31,2,3,4 e 7 de xaneiro
60€ / 55€*
* DESCONTO PARA MEMBROS DO CLUB ESTUDIANTES LUGO E IRMÁNS
DÍAS SOLTOS: 15€
HORARIO DE 9.00 A 14.00
PLAN MADRUGA DE 8.00 A 9.00

COSTE ADICIONAL + 5€

PLAN SAÍDA DE 14.00 A 15.00

COSTE ADICIONAL +5€

¿Padece algunha enfermidades, discapacidade ou alerxia?
¿Precisa tomar algún tipo de medicamento?
NOTA:aqueles nen@ que teñan algún tipo de alerxia alimentaria terán que traer a súa
media mañá.
SINATURA DO PAI/NAI/TITOR/A LEGAL DO INSCRITO:

O arriba asinante autoriza a rexistra-los datos de carácter persoal detallados neste impreso, os cales serán tratados en todo momento de conformidade
co establecido na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e demáis lexislación aplicable. En función de
dita normativa o afectado poderá acceder, rectificar e cancelar a súa información nos termos legais. Asimesmo, autoriza a utilización das imaxes na
páxina web e nas redes sociais do Club Estudiantes Lugo.
"D./Dna__________________________________________________________ como o seu titor/a legal con DNI:_______________ autorizo ao
Club Estudiantes Lugo a realizar fotos e videos con fines divulgativos das actividades realizadas, así como a saír ao exterior das instalacións para a
realizar algunha actividade" Firma Pai/nai e/titor legal:

OBXECTIVOS
- Ocupar os tempos libres en período vacacional favorecendo a conciliación familiar nestesperíodos
- Favorece-las relacións sociais e persoais mediante actividadeslúdicas.
ACTIVIDADES
Manualidades de nadal, baloncesto, multideporte, xogos, baile, teatro, inchable,etc.
INSTALACIÓNS
Pazo Provincial dos Deportes. av. Filarmónica lucense s/n. 27002Lugo
DESTINATARIOS
Nenos e nenas de 3 a 13 anos
INSCRIPCIÓNS
Reserva a túa praza no 982.22.44.03ou 654.09.03.41.Tamén podes inscribirte o mesmo día da actividade ou enviando a inscripción
cumplimentada a.secretaria@estudianteslugo.com
+ INFO:www.estudianteslugo.es, ,982.224.403 / 654.090.341/ 627. 78.66.18 Facebook:As Matinais Do
EstuTwitter:@AsMatinais

