
DOMICILIACIÓN BANCARIA 

D …………………………………………………………………… . . . … ,  c o n  D N I 

…………………………………………., autorizo os cargos na  miña conta que presente o 

Concello de Ortigueira, Servizo de deportes, pola participación en actividades deportivas. 

 Asdo ………………………………………….... Data:……/……../……... 

     Datos bancarios 
 
     IBAN           Entidade              sucursal          D.C.                 número de   conta 

    PREZOS DAS ACTIVIDADES  
• O calculo faise segundo a vixente ordenanza de taxas, cun custo medio 

de 2,52 euros por sesión de actividade. 
• Existe a posibilidade de exencións e reduccións por causas económicas. 
• A partir do 2º  membro da unidade familiar, abonarase o 50 por cento da 

taxa. 
• O total a abonar anualmente divídese en sete mensualidades do mesmo 

importe, para o período de novembro a maio. 
• As taxas son as que seguen: 
 
Escolas de Ximnasia rítmica, baloncesto, patinaxe, pádel, xadrez, 9 euros/mes 
por cada hora de sesión á semana. 
 
As de natación,  
NENOS/AS: De luns a Venres, as 16.30 , as 17.15 e as 18.00,  según os niveis. 
ADULTOS: De luns a venres,  as 10.00, as 20.30 e as 21.15, según niveis..  
TAXAS: por sesión semanal, al mes 5,81 abonados, 11,60 non abonados. 
Terceira idade, 3,17 abonados, 6,33 non abonados.    
 
 
As demais actividades temporalmente non teñen custo. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓNS, NA PISCINA MUNICIPAL. 
 
   TELÉFONO 981.42.20.26 

INFORMACIÓN:  

  CONCELLO DE ORTIGUEIRA. 

  Servizo de Deportes 

  Piscina Municipal   

  981.40.00.00 EXT 420 

  981.42.20.26 

DATA DE COMEZO: 
Todas as actividades comezan 
a partir do 1 de novembro. 



Pon unha X nas actividades escollidas 

MARTES 16.10-18.10 Polideportivo 

VENRES 16.10-18.10 Polideportivo 

NENOS/AS: De luns a Venres, as 16.30 , as 17.15 e as 18.00,  según os niveis. 
ADULTOS: De luns a venres,  as 10.00, as 20.30 e as 21.15, según niveis..  
TAXAS: por sesión semanal, al mes 5,81 abonados, 11,60 non abonados. 
Terceira idade, 3,17 abonados, 6,33 non abonados.    

16,10-17,10 horas   

17,10-18,10 horas,  

Luns 

Martes 

Mércores 

Xoves 

LUNS 16.10-18.10 Polideportivo 

Dia da  
semana 

Parroquia   

Martes San Adrian   
  Ponte mera   
  San Claudio   
Mércores Couzadoiro   
  Barbos   
  Baleo   
Xoves Porto Espasante   
  Espasante   
  Loiba   
Venres Senra   

Informacion e inscricións na 
piscina ou na mesma activida-
de o primeiro dia de clase ante 
o monitor/a. 

LUNS 17-20. Centro social Alameda 

XOVES 19-20 h Polideportivo 

A partir de 14 anos aproximadamente. 

DATOS  DO  ALUMNO       Nº INS…………..  Data…..../...…./……... 

APELIDOS:………………………………..………………………………………. 

NOME: ……………………………..………….…………………………………… 

DATA DE NACEMENTO:……..………………….. ……..IDADE: ……………. 

ENDEREZO: ………………...……………………………………………………. 

PARROQUIA: …..…………………………………………………………………

CONCELLO: …………………………………..  C.P. …………………………… 

TELÉFONOS: ……………………/ ………………………/ …...……………….. 

DATOS DO PAI/NAI/TUTOR ( para os menores de idade)  

NOME: …………………………….. DNI: ……………………………………….. 

APELIDOS: ………………………………………………………………………… 

Autorizo a participación nas actividades . Asdo.………………………… 

       Data: ………………………… 

Observacións, incluídas as médicas: ……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

PROTECCIÓN DE DATOS 
De acordo co establecido na lei orgánica de protección de datos de carácter persoal (LOPD 15/1999) informamos de que 
os datos persoais recollidos nesta solicitude incorporaranse a un ficheiro automatizado ou non, do Concello de Ortigueira 
coa finalidade do mantemento da relación entidade -alumno. Vostede pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación, e oposición, dirixíndose por escrito ao Concello de Ortigueira, Praza de Isabel II -15330 Ortigueira, 

AUTORIZACION DO USO DA  IMAXE DO MENOR OU ADULTO 
A participación nas actividades supón a autorización ao Concello de Ortigueira para o uso e a 
difusión da imaxe do menor ou adulto nos medios de comunicación ou para publicacións que se 
fagan, sempre relacionadas coa promoción do deporte municipal. 
No caso de non autorizar, asine a continuación: 
    
    NON AUTORIZO: …………………………. 

NORMAS XERAIS 
• As inscricións entregaranse nas oficinas da Piscina Municipal. 
• As inscricións son para toda a tempada, se ben os pagos faranse mensualmente, me-

diante domiciliación nunha entidade bancaria. 
• As baixas comunicaranse por escrito nas instalacións da piscina. 
• Todas as actividades requiren un número mínimo de 10 alumnos, polo que no caso de 

non acadarse, poderá non ser realizada. A admisión será por orde de solicitude. 
• Non haberá actividades nos días  festivos ou períodos ou días  non lectivos dos centros 

de ensino no municipio. 
• Os horarios poden sufrir variacións según a demanda de prazas. 


