ESCOLAS DEPORTIVAS
municipais de FOZ

ESCOLAS DEPORTIVAS
municipais de FOZ
tempada 2016-17

AGRADECEMENTOS:
- Centros Educativos do Concello.
- ANPAS dos Centros Educativos.
- Casa da Xuventude.
- Centro Social.

Concello de Foz

EDM FOZ 2.016/2.017

EDM FOZ 2.016/2.017

VOLEI XUVENIL

BALLET CLÁSICO

PAVILLÓN IES FOZ

LUNS

MARTES

CENTRO SOCIAL

XOVES

MÉRCORES

VENRES

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

(GRUPO 1) 17:45 - 18:45

20:00 - 21:30

(GRUPO 2) 18:45 - 19:45
*Observacións: Esta actividade só é para alumnos/as de secundaria.
*Observacións: Os grupos de traballo serán conﬁgurados pola monitora durante a primerira
semana atendendo á idade, nivel, ...

TEATRO

TENIS

SALA BAHÍA
LUNS

MARTES

PAVILLÓN “O CANTEL”
XOVES

MÉRCORES

VENRES

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

18:15 - 19:45

VENRES
18:45 - 19:45

*Observacións: Para todas as idades. Un medio de expresión corporal, motivación e
autoconﬁanza para moitas facetas da súa vida.

*Observacións: Cada alumno/a deberá levar a súa raqueta. Existe a posibilidade de facer
máis grupos e que varíe un pouco o horario.

MULTIDEPORTE (baloncesto, fútbol sala, badminton, hockey...)

XIMNASIA RÍTMICA

PAVILLÓN “O CANTEL”

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

17:45 - 18:45
*Observacións: Os distintos deportes alternaranse durante a tempada. En principio só se
dará o grupo dos venres en caso de asistir moitos nenos/as, darase tamén a actividade os
mércores.

CONCELLO DE FOZ

*TANTO O DÍA, O HORARIO E A INSTALACIÓN ESTÁN PENDENTES DE DECIDIR

CONCELLO DE FOZ

VENRES

EDM FOZ 2.016/2.017

EDM FOZ 2.016/2.017

PATINAXE ARTÍSTICA

OBRADOIRO DE CERÁMICA

PAVILLÓN “O CANTEL”

LUNS

MARTES

MÉRCORES

CENTRO SOCIAL

XOVES

VENRES

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

17:45 - 19:15

(GRUPO 1) 17:45 - 18:45
(GRUPO 2) 18:45 - 19:45
(GRUPO 3) 19:45 - 20:45
(GRUPO 4) 20:45 - 21:45

COREO-DANCE KIDS/JUNIOR

*Observacións: Os grupos de traballo distribuiranse o Luns 3 de outubro pola monitora
durante a primeira sesión de adestramentos (18:00 - 19:00), atendendo á idade, nivel, ...

CENTRO SOCIAL

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

(2006-2000) 17:00 - 18:00

PADEL

(2011-2007) 18:00 - 19:00

PISTA DE PADEL MUNICIPAL
MARTES
LUNS

MÉRCORES

XOVES

VENRES

17:45 - 18:45

*Observacións: Os grupos de trabalo serán conﬁgurados pola monitora durante a
primeira semana atendendo á idade, nivel, ...

*Observacións: Os/as nenos/as deberán a súa pala. Existe a posibilidade de facer máis grupos
e que varíe un pouco o horario.
Os días que chova haberá a posibilidade de ir a Burela ás pistas do Activity Center.

CONCELLO DE FOZ

VENRES

CONCELLO DE FOZ

A presentación oﬁcial das Escolas Deportivas Municipais de Foz terá lugar o Venres 23 de
Setembro ás 18:00 horas no Salón de Actos da Casa da Cultura. Neste día solventaranse
tódalas dúbidas que poidan xurdir así coma as posibles modiﬁcacións en horarios,
instalacións, etc...
Poderán participar todos/as os/as alumnos/as nados entre os anos 2011-2001 (ambos
inclusive).
As actividades comezan o Luns 3 DE OUTUBRO e rematarán o Venres 26 de Maio.
Todos/as os/as alumnos/as deberán entregar unha fotocopia da tarxeta da seguridade
social, adxuntada coa entrega da ﬁcha.
As cotas de inscrición para as actividades son as seguintes:
- 15 €/mes para os nenos/as que vaian a 1 actividade.
- 17 €/mes para os nenos/as que vaian a 2 ou máis actividades.
As Familias Numerosas terán un desconto do 50%.
As ﬁchas de inscrición entregaranse nos seguintes lugares: Casa da Xuventude.
As cotas de inscrición emitiranse mes a mes.
En tódalas actividades existe un número máximo de prazas que aseguren o correcto
funcionamento dos grupos, así como un número mínimo para poder levalas a cabo (8).
Aquelas persoas que desexen causar baixa nas EDM Foz, deberán presentar por escrito, no
rexistro de entrada do concello a correspondente solicitude. A devandita solicitude deberá
realizarse antes do último día laborable do mes en curso. A baixa terá efecto no mes natural
seguinte á data na que se presente o escrito. (o formulario facilitarase a tódol@s alumn@s
no Concello de Foz)
A todos os inscritos no Deporte Escolar proporcionaráselles un seguro individual de
accidentes da Xunta de Galicia.
O primeiro día de cada actividade deberán presentarse tódolos inscritos na mesma para o
reparto de grupos e categorías.

VANTAXES EDM FOZ 2016 - 2017
Por formar parte das EDM Foz poderás participar en tódalas modalidades deportivas que
desexes (tendo en conta a túa idade, sexo, disponibilidade horaria)
- Participarás nos campionatos correspondentes ás actividades impartidas, así como
en diversos torneos comarcais, provinciais.....
- Participarás en xornadas de convivencia con outras Escolas Deportivas da A Mariña
Lucense.
- Festa de despedida con Inchables.

INFORMACIÓN: 662 090 374 (MERCE REIGOSA)

..........................................................................................................................................................................CORTAR POR AQUI PARA ENTREGAR...................

NOTA INFORMATIVA

DATOS DO ALUMNO/A

FICHA INSCRICIÓN - EDM FOZ 2016´17

NOME

APELIDOS
D.N.I

DATA NACEMENTO

ENDEREZO
LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO FIJO

MÓBIL

E-MAIL
CURSO E CLASE

TALLA EQUIPACIÓN

FAMILIA NUMEROSA (rodea cun círculo)

SI

NON

¿Ten o seu ﬁllo algún problema de saúde ou peculiaridade física ou psicolóxica que poida afectarlle na
realización das actividades?

DATOS BANCARIOS
ENTIDADE

TITULAR
ENTIDADE

E

DNI
OFICINA

DC

Nº CONTA

S

ACTIVIDADE

(ACTIVIDADE)

(X)

(ACTIVIDADE)

VOLEI

PADEL

TEATRO

TENIS

MULTIDEPORTE

OBRADOIRO DE CERÁMICA

BALLET CLÁSICO

PATINAXE ARTÍSTICO

COREO - DANCE KIDS/JUNIOR

XIMNASIA RÍTMICA

(X)

AUTORIZACIÓN
D.
con DNI
,
como pai/nai/titor/a de :
Primeiro.- Autorizo ao meu fillo/a a participar en todas as actividades que leven a cabo as Escolas Deportivas Municipais.
Segundo.- O Concello de Foz e a empresa adxudicataria das Escolas Deportivas Municipais, responsables do desenvolvemento e da
execución destas actividades, dispoñen do meu consentimento expreso, polo que poderán utilizar imaxes fixas e en movemento
tomadas no transcurso da participación do meu fillo/a nestas actividades e facer uso delas nas súas respectivas tarefas de
información e difusión.
Terceiro.- En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter
Persoal, comunicámoslle que os datos que vostede nos facilite quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros titularidade
do Concello de Foz e da empresa adxudicataria co fin de poderlle prestar os nosos servizos, así como para manterlle informado
sobre cuestións relativas ás actividades. O Concello de Foz e a empresa adxudicataria comprométense a tratar de forma
confidencial os datos de carácter persoal facilitados e a non comunicar ou ceder devandita información a terceiros. Así mesmo
informámoslle da posibilidade que ten de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de
carácter persoal mediante correo electrónico dirixido a xuventude@concellodefoz.es ou ben mediante escrito dirixido a C/Álvaro
Cunqueiro nº24, 27780 - Foz.
Cuarto.- A través da sinatura desta autorización comprométome a aceptar e respectar o réxime ético e de comportamento das
Escolas Deportivas Municipais.
Asdo:.........................................................
De acordo co establecido na lei de proteción de datos de carácter persoal (LOPD nº 15/1999), informamos de que os datos persoais recollidos na presente ficha de inscripción incorporaranse
a un ficheiro, automatizado ou non, do Concello de Foz, coa finalidade de mantemento da relación entidade-alumno/a. Vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición, de conformidade co establecido na lexislación vixente, dirixíndose ao Concello de Foz, Avda. de Alvaro Cunqueiro, nº24, 27780 FOZ.

