
 

FICHA DE INSCRICIÓN – ADM CASTRO DE REI 2020/2021 

 
Información xeral 

 Poderán participar todos os alumn@s de infantil e primaria dos CEIP Veleiro Docampo e CEIP Ramón 

Falcón 

 As actividades comezan o vindeiro 1 de outubro 

 É obrigatorio levar o chandal das actividades a todos os torneos, competicións e viaxes que 

organice a ADM Castro de Rei. 

Actividades (X) Actividades (X) 
Ximnasia Rítmica  Badminton  

Fútbol Sala Biberón  Beisbol/Softbol  

Fútbol Sala Prebenxamín  Xadrez  

Fútbol Sala Benxamín  Predeporte  

Fútbol Sala Alevín  Atletismo  

Baloncesto    
CHANDAL:         SI                   NON                                     TALLA:                              UNIDADES: 

 

AUTORIZACIÓN PAI/NAI/TITOR/A 

 
D.                                                                                            con DNI nº  

como nai/pai/tit@r de   

 
Primeiro.- Autorizo ao meu fill@ a participar en todas as actividades que leven a cabo as ADM Castro de Rei 

 

Segundo.- A través da sinatura desta autorización comprométome a aceptar e respetar o réxime ético de comportamento das ADM 

Castro de Rei. 

 

Asinado: Pai/Nai/Titor@ legal 

 

DATOS DO ALUMNO 

NOME: APELIDOS: 

DNI: DATA NACEMENTO: IDADE: 

DIRECCIÓN: C.P.: 

LOCALIDADE: TELÉFONO: E-MAIL: 

CENTRO EDUCATIVO: 
 

CURSO E CLASE: TALLA INDUMENTARIA: 
 
 

PROBLEMA DE SAUDE, PECULIARIDADE FÍSICA OU PSICOLÓXICA QUE POIDA AFECTARLLE NA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS OU QUE POIDA NECESITAR DE APOIO 
 

DATOS BANCARIOS 

ENTIDADE BANCARIA: 
 
 

TITULAR: DNI: 
 

IBAN ENTIDADE TITULAR DC NUMERO DE CONTA 

                        

 

Acepto domiciliar a matrícula e a cota mensual das ADM Castro de Rei 

 

Sinatura do titular da conta bancaria 

 

 

Nota: Xunto coa presente folla de inscrición débese acompañar certificado bancario da conta bancaria  

debidamente selado e asinado. Para poder realizar os cargos na súa conta é preciso que o titular do 

número de conta facilitado tabla anterior asine a presente ficha de inscrición 

 

 



 

Condicións das Escolas Deportivas Municipais 

Custo das actividades 

TRAMOS 
TAXA 

MATRÍCULA 
CUOTA MENSUAL 

Orden de actividade 

  1º 2º 3º 4º 5º 

1º IRMÁN 50 € 10 € 10 € 8 € 6 € 4 € 

2º IRMÁN 30 € 10 € 8 € 6 € 5 € 3 € 

3º IRMÁN 20 € 10 € 6 € 4 € 3 € 2 € 

4º IRMÁN 10 € 10 € 4 € 3 € 2 € 1 € 

5º IRMÁN 5 € 10 € 2 € 2 € 1 € 1 € 

MAIS DE 5º 
IRMÁN 

5 € 10 € 2 € 1 €   

 

Forma de pago 

 A única forma de pago será mediante domiciliación bancaria. A matrícula pagarase en dous prazos: 1º 

prazo 60 % da cota (Novembro) e 2º prazo 40% da cota (Febreiro). As tarifas mensuais emitiranse mes 

a mes (A MES VENCIDO). 

 As fichas de inscrición entregaranse nos seguintes lugares: CEIP Veleiro Docampo, CEIP Ramón Falcón, 

IES Xosé Pardo e o monitor correspondente. 

 En todas as actividades existe un número máximo de prazas que asegure o correcto funcionamento dos 

grupos, así como un número mínimo de 10 prazas por actividade. As prazas cubriranse por orde de 

inscrición. 

 Aquelas persoas que desexen causar baixa nas ADM Castro de Rei, deberán presentar por escrito no 

rexistro de entrada do Concello a correspondente solicitude. A devandita solicitude deberase realizar 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 polo concello). 

 O prazo para apuntarse nas actividades deportivas finaliza o vindeiro 29 de setembro 

Horarios e actividades 

Luns Martes Mércores Xoves  Venres 

 

Fútbol Sala Biberón 

15:30 – 16:30 

Nen@s nados nos 
anos 2015 ao 2016 

CEIP Veleiro Docampo 

 

 

Fútbol sala 
PREBENXAMÍN 

15:30-16:45 

Nen@s nados nos anos 
2013 ao 2014 

Pavillón Municipal 

Atletismo 

Pavillón CEIP Veleiro 
Docampo 

15:30 a 16:45 

 

Fútbol sala 
BENXAMIN 

15:30-16:45 

Nen@s nados nos 
anos 2011 a 2012 

Pavillón Municipal 

Xadrez 

(Primaria) 

CEIP Veleiro Docampo 

15:30-16:30 

 

Fútbol sala 
PREBENXAMÍN 

15:30-16:45 

Nen@s nados nos 
anos 2013 ao 2014 

Pavillón Municipal 

 

 

Fútbol Sala ALEVINS 

15:30-16:45 

Nen@s nados nos 
anos 2009 a 2010 

Pavillón Municipal 

 

 

 

Fútbol sala 
BENXAMIN 

16:30-17:45 

Nen@s nados nos 
anos 2011 a 2012 

Pavillón Municipal 

 

 

Baloncesto 

(Primaria) 

CEIP Veleiro Docampo 

17:00-18:00 

 

Fútbol Sala ALEVINS 

16:45-18:00 

Nen@s nados nos 
anos 2009 a 2010 

Pavillón Municipal 

 

 

 

Badminton 
16:55 a 17:55 

Pavillón Municipal 

Beisbol/Softbol 

16:55 a 17:55 

Pavillón Municipal 

(Primaria) 

Ximnasia rítmica 

18:30 a 20:30 

Ximnasio Instituto 

    

 



 

Luns Martes Mércores Xoves  Venres 

  Predeporte 

(Infantil) 

16:15 – 17:15 

CEIP Ramón Falcón 

Atletismo 

(Primaria) 

16:15-17:15 

CEIP Ramón Falcón 

Fútbol sala 

(Primaria) 

16:15-17:15 

CEIP Ramón Falcón 

 

CONSENTIMENTO E INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS - RGPD 

CONCELLO DE CASTRO DE REI 

¿Quén é o responsable do tratamento dos seus datos? 
Identidade: Concello de Castro de Rei - CIF: P2701000H 
Dir. postal: Praza Maior, 27250 Castro de Rei, Lugo 

Teléfono: 982 31 40 34 
Correo elect: info@castroderei.gal 
¿Con qué finalidades tratamos os seus datos personais? 
O  tratamos los datos de las personas interesadas con el fin de: 

 Xestión administrativa interna, xestión fiscal y contable de la entidade. 

 Xestión dos deportivos e de coidado de menores prestados como Concello de Castro de Rei a todos os menores 
inscritos nas actividades ofertados pola entidade, así como a facturación de todos os servizos prestados. 

 Xestionar o envío da información, ao correo electrónico facilitado, sobre a celebración de actividades organizados 
pola entidade que poidan ser de seu interese. Para cumprir con esta finalidade e preciso contar co seu consentimento 
explícito, polo que lle solicitamos que marque algunha das seguintes caixas: 

☐Sí, dou o meu consentimento a recibir comunicacións informativas sobre actividades organizadas pola 

entidade que poidan resultar do meu interese. 

☐Non, non desexo recibir ningún tipo de información de actividades organizadas pola entidade que poidan 

resultar de meu interese. 

 Uso de fotografías e/ou vídeos: coa finalidade de promocionar a actividade desenvolvida pola nosa  entidade, nos 

gustaría contar co seu consentimento para a toma e publicación de imaxes y/o vídeos nos que o seu fill@ poidan 
aparecer nas actividades desenvolvidas polo Concello de Castro de Rei, para a súa publicación tanto en la páxina 
web oficial da entidade, con dominio castroderei.gal, en el perfil aberto nas redes sociais Facebook e Instagram co 
nome “Concello de Castro de Rei” ou “ADM Castro de Rei” así coma  en publicacións que poidan efectuar nos medios 
de comunicación sobre os eventos e actividades organizados polo Concello de Castro de Rei. 

Por favor marque la caixa que se axuste aos permisos que quere darnos. 

☐Sí, dou o meu consentimento para que se publiquen imaxes e/ou vídeos, nos que poida aparecer o menor 

que se atopa baixo a miña tutela, a través dos canles mencionados. 

☐Non dou o meu consentimento para que se publiquen imaxes e/ou vídeos, nos que poida aparecer o menor 

que se atopa baixo a miña tutela, a través dos canles mencionados  

O Concello de Castro de Rei informa que en calquera momento vostede poderá proceder a retirar o consentimento 

facilitado para o tratamento de datos de saúde do seu fill@ ou tutelado, mediante comunicación dirixida á dirección enriba 
indicada, sen que elo anule a lexitimación dos tratamentos que se haxan efectuado dende que se outorgou o 
consentimento ata que vostede o retire. 

 Tratamento de datos de saúde: en determinados casos, coa finalidade de prestar correctamente os servizos 

deportivos, educativos e de coidado dos menores que nos solicitaron, é preciso que tratemos datos relativos á saúde 
do seu fill@ ou tutelado (enfermidades, medicación, alerxias alimentarias, trastornos de conduta e/ou discapacidades, 
así como necesidades de apoio) polo que, segundo a normativa aplicable de protección de datos necesitamos o seu 
consentimento expreso para poder recoller e tratar ditos datos de saúde na prestación do servizo contratado.  

No caso de que, de ser estritamente necesario para a correcta prestación do servizo solicitado, non nos autorice 
expresamente ao tratamento dos datos relativos á saúde do seu fill@ coa finalidade indicada, o Concello de Castro 
de Rei lle informa que non poderá prestarlle os servizos deportivos, educativos e de coidado de menores que nos 

solicita.  

Por todo elo, lle solicitamos que marque a caixa que se axuste aos permisos que quere darnos no relativo ao 
tratamento de datos de saúde do seu fill@ ou tutelado. 

☐Sí, dou o meu consentimento para que  o Concello de Castro de Rei trate os datos relativos a la saúde do 

meu fill@ na prestación dos servizos educativos e de coidado de menores solicitados. 

☐Non dou o meu consentimento para que  o Concello de Castro de Rei trate os datos relativos a la saúde do 

meu fill@ na prestación dos servizos educativos e de coidado de menores solicitados. 

O Concello de Castro de Rei lle informa que en calquera momento vostede poderá proceder a retirar do consentimento 

facilitado para o tratamento de datos de saúde do seu fill@ ou tutelado, mediante comunicación dirixida á dirección enriba 
indicada, sen que elo anule a lexitimación dos tratamentos que se efectuasen dende que se outorgou o consentimento 
ata que vostede o retire. 

 

Ado: D./Dna. _______________________________________________. 

 
 

https://www.google.com/search?q=concello+de+castro+de+rei&rlz=1C1GGGE_esES526ES563&oq=concello+de&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59j69i60l3.3930j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 
¿Por canto tempo conservaremos os seus datos? 
 
Os datos persoais dos menores e das súas nais, pais e titores legais proporcionados durante a prestación dos servizos 
conservaranse mentres se manteña a prestación do servizo deportivo e coidado de menores e durante o plazo legal que 
nos esixa a normativa autonómica aplicable. 
 
Igualmente, debido ás obrigas fiscais e contables da entidade os seus datos persoais, que se relacionen coa facturación 
de servizos e contabilidade de estes, se conservarán durante o prazo legal de 5 años no que prescribirían as 
responsabilidades nesta materia. 
 
¿Coa lexitimación para o tratamento dos seus datos? 

 

A base legal para o tratamento dos seus datos e/ou dos do menor coas finalidades de: xestión administrativa interna e 
xestión fiscal e contable da entidade, xestión dos servizos deportivos, educativos y de coidado de menores prestados 
como Concello de Castro de Rei a todos os menores inscritos nas actividades da entidade, así como a facturación de 
todos os servizos prestados; será a execución dun contrato de prestación de servizos, o cumprimento dunha obriga legal 
e o interese lexítimo da entidade. 

 
Para o envío de comunicacións informativas ao correo electrónico que nos facilita, a lexitimación será o consentimento 
expreso outorgado pola súa parte no momento de asinar este documento. 
 
Cando sexa necesario o tratamento dos datos de saúde do menor para a prestación dos servizos deportivos e de coidado 
de menores solicitado, a base legal para o tratamento de ditos datos será o consentimento expreso outorgado pola súa 
nai, pai ou titor legal mediante a sinatura deste documento. 
 
¿A que destinatarios se comunicarán os seus datos? 
 
Concello de Castro de Rei comunicará os seus datos á Secretaría Xeral para o Deporte  cando, para inclusión dos 
datos no programa Xogade, tamén no caso de ser necesario para o correcto funcionamento da entidade, a prestadores 
de servizos que actúen como encargados de tratamento das actividades propostas polo Concello de Castro de Rei 
Igualmente, en caso de existir algún tipo de obriga legal, o Concello de Castro de Rei  procederá a realizar las cesións 
legais dos seus datos segundo que legalmente se atope obrigado a facelo 
 
 
¿Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos? 
 
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre si o Concello de Castro de Rei esta tratando datos persoais 
que lle concirnan, o no. 
As persoas interesadas teñen dereito a acceder a seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos 
inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para 
os fins que foron recollidos. 
En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, no que no 
seu caso unicamente os conservaremos para o exercicio o a defensa de reclamacións. 
En determinadas circunstancias e por motivos relacionados con súa situación particular, os interesados poderán 
opoñerse ao tratamento dos seus datos. Concello de Castro de Rei deixará de tratar os seus datos, salvo por motivos 
lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións 
 
En Castro de Rei, a ____ de __________________ de 20__. 
 

 

 

Ado: D./Dna. ______________________________________________. 

 

COVID-19 

Para o desenvolvemento das actividades seguiremos as recomendacións, protocolos e indicacións de cada 

unha das Federacións Deportivas dos distintos deportes que se practicarán, e indicaremos os aspectos 

xerais para a práctica deportiva de cada deporte ao inicio de cada grupo deportivo, de igual modo, a ADM 

de Castro de Rei se reserva o dereito de suspender, pospoñer ou anular unha ou varias disciplinas 

deportivas en función da evolución da Pandemia. 

Os grupos de entrenamento tamén se verán afectados, xa que tendo en conta o número de inscricións se 

poderán realizar grupos de entrenamento, en función das indicacións de cada federación e das distintas 

recomendacións sanitarias ou das autoridades competentes. 


