
Escolas Deportivas Municipais Salceda 2021/2022

Concello de
Salceda 
de Caselas

Datos alumno/a:

Datos pai/nai/titor legal:

(1)Nome e Apelidos Nai:                                                                         D.N.I./N.I.E.:

Cotas - Pagos Tempada 2021/2022

A cota inclúe

Dereitos de inscrición - Seguro R.C. - Seguro de accidentes deportivos
Mutualidade/licenza-Material deportivo

Quedo informado e expresamente consinto as E.D.M. Salceda de Caselas (en adiante EDM) a incorporación dos datos 
de carácter persoal que figuran neste documento a un ficheiro e ao seu tratamento automatizado ou non automatizado. 
O tratamento destes datos realizaranse de forma confidencial e de conformidade coa normativa vixente que en cada
momento regule a protección de datos de carácter persoal. As EDM garantizan os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición en relación con estes datos, que poderán ser exercidos no seu domicilio social: 
R/ Rosalía de Castro S/N, 36.470 Salceda de Caselas (Pontevedra), ou a través do correo electrónico en:

 Mediante a asinatura do presente documento, autorizo as EDM, club afiliado as distintasdeportes@salcedadecaselas.gal
federacións deportivas de Galicia, a: 1) Formalizar a licenza federativa do meu fillo/a para a tempada 2021/2022. 2) Utilizar, 
publicar, reproducir..., a imaxe e nome do neno/a en calquera tipo de publicidade, promoción, publicación ou calquera outro
medio de natureza que sexa, con fins promocionais ou informativos sempre que estes estén relacionados coas actividades 
das EDM. 3) Publicar datos deportivos estadísticos da actividade do neno/a, así como facilitar un listado de datos de contacto 
(nome, apelidos, email e nº de teléfono) ao resto de compañeiros/as e integrantes do equipo; ademais de permitir que sexan
tratados para a realización de investigacións e publicacións das EDM ou o xogador/a en particular. 5) Enviar comunicados 
sobre as actividade das EDM. 6) Coa asinatura deste documento quedo enterado e acepto as condicións do regulamento 
de réxime interno que me entregaron as EDM para a tempada 2021/2022.

(2) Nome e Apelidos Pai:                                                                         D.N.I./N.I.E.:

Leín e  as condiciónsACEPTO

No momento da inscrición traer unha foto e o DNI Orixinal para escanear

BÁDMINTON: ________1 día 20 € - 2 días 30 € / mes (pagos ao monitor/a)
JUDO: _______________1 día 18 € - 2 días 23 € / mes (pagos ao monitor/a)
PATINAXE: ___________1 día 20 € - 2 días 28 € / mes (pagos ao monitor/a)
CAPOEIRA___________1 día 20 €/mes - 2 días 25 €/mes  (pagos ao nonitor/a)

Cota de inscrición+seguro de accidentes deportivos 25 €/tempada

Ingreso no nº de conta: ES4520805523213000002310 (Abanca Salceda) 
 (para bádminton, patinxe, judo e capoeira) 

Nome e Apelidos:

Dirección:                                                                                                                          C.P.:

D.N.I./N.I.E.:                                                            Data de nacemento:

Teléfonos:

Correo electrónico:

Concello:

Coa asinatura do presente documento, 
o pai/nai/titor legal do alumno/a, acredida que 
o seu fillo/a se atopa en bo estado de saúde para 
a práctica do deporte na que se inscribe. 
Do contrario, achegar certificado médico coas
recomendacións ou limitacións existentes.

Sinatura

Pai/Nai/Titor legal

A Cubrir polas EDM Salceda

                                           Data presentación:
Deporte:__________________________

Nova Alta      Renovación

Grupo/Equipo:_________________________
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