ESCOLAS DE FÚTBOL
FUNDACIÓN CELTA 2019 - 20

CAMPO MUNICIPAL DE CHENLO (DODRO)

Nome e apelidos:
Data de nacemento:
Nome do equipo:
Enfermidades crónicas ou alerxias:

Teléfono móbil 1:
Teléfono móbil 2:

Nº Seguridade Social:
Posición no campo:

Está federado?

Correo electrónico1:
Correo electrónico 2:

Autorización e firma do pai/nai, Titor/-a
Autorizo ao meu fillo/-a para que asista ás actividades indicadas. Faise extensiva esta autorización ás decisións médico-quirúrxicas
que fosen necesario adoptar en caso de extrema urxencia, baixo dirección médica e renuncio a esixir responsabilidade algunha
por lesión que se puidese orixinar nas prácticas que se realicen no campus. Que asumo na súa totalidade.

Sinatura do pai (obrigatorio):

Sinatura da nai (obrigatorio):

MATRÍCULA
35€ con equipación para público xeral
30€ con equipación para nenos/-as do Club Deportivo Dodro, os membros colaboradores da Fundación Celta de Vigo, abonados do RC Celta, xogadores de clubs convidos e segundo irmán.
*Equipación completa composto por camiseta, pantalón, calcetíns e sudadera. Consultar talla ao dorso
COTAS
35€/mes para público xeral
30€/mes para os membros colaboradores da Fundación Celta de Vigo, abonados do RC Celta, xogadores de clubs convidos e
segundo irmán.
15€/mes para nenos/-as do Club Deportivo Dodro (resto da cota 15€/mes, subvencionado polo Club Deportivo Dodro
DESCONTO
nenos/-as do Club Deportivo Dodro
Xogador de Club convido. Nome do Club:
Abonado do RC Celta. Nº Abono:
Membro colaborador da Fundación Celta. Nº de suscritor:
Segundo irmán. Nome completo do segundo irmán:
DÍA
LUNS
COMEZO 30 DE SETEMBRO

* O cobramento das mensualidades farase mediante domiciliación bancaria entre os días 1 e 10 de cada mes.
* O non pagamento das devanditas cuotas implicará (logo de aviso aos pais) a non asistencia do alumno aos adestramentos.
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CAMPO MUNICIPAL DE CHENLO (DODRO)
TALLA EQUIPAMENTO
Camiseta:

NENO/NENA
Talla camiseta

Pantalón:

3XS

3XS

3XS

2XS

Talla pantalón
Idade

4
3-4 anos

5
4-5 anos

6
5-6 anos

Altura (cm)
Peito (cm)
Cintura (cm)
Cadeira (cm)

104
56
53
58

110
59
55
61

116
62
57
64

128
68
61
70

42

46

50

60

Interior perna (cm)

8
7-8 anos

XS
10
9-10 amps

XS
12
11-12 anos

XS
14
13-14 anos

140
73
64
75/76

152
78
67
80/82

164
83
70
85/88

66

72

78

Antes de asinar o presente documento, deberá ler a información básica sobre o tratamento de datos persoais indicada a continuación
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE TRATAMENTO DE DATOS PERSONAIS
Responsable

Fundación Celta de Vigo

Finalidade

(1) Xestión de participantes e representantes legais para o desenvolvemento das actividades organizadas
pola Fundación Celta de Vigo.
(2) Publicación da imaxe do participante na páxina web e redes sociais da Fundación Celta de Vigo e do
Real Club Celta de Vigo, S.A.D., para a difusión da actividade realizada.
(3) Envío de comunicacións comerciais.

Lexitimación

Execución do contrato e consentimento expreso.

Destinatarios

(1) Empresas colaboradoras na xestión das actividades organizadas pola Fundación.

Dereitos
Información
adicional

(2) Real Club Celta de Vigo, S.A.D., e Afouteza e Corazón, S. L.U., no caso de que consintas o envío de
comunicacións comerciais e para fins administrativos internos.
Acceder, rectificar e suprimir os seus datos persoais, así como outros dereitos.
Pode consultar información adicional ao correo lopd@rccelta.es

Adicionalmente, gustaríanos que nos prestases o teu consentimento para:
Quero recibir comunicacións comerciais por parte do Real Club Celta de Vigo, S.A.D., Afouteza e Corazón, S. L.U., e Fundación Celta de Vigo por medios electrónicos (e-mail), e/ou outros medios de comunicación equivalente (teléfono/sms/aplicacións
móbiles de mensaxería) e/ou tradicionais (correo postal), autorizando a cesión dos meus datos persoais ás devanditas sociedades.
Sinatura do pai (obrigatorio):

Sinatura da nai (obrigatorio):

Enviar esta folla de inscrición correctamente cumprida a info@fundacioncelta.com. Para poder asistir ás escolas é imprescindible
ter efectuado o pagamento antes do seu inicio.

