
ESCOLA DE PATINAXE 

1º,2º e 3º Primaria Martes de 16:30h. a 17:15h. 

4º,5º e 6º Primaria  Mércores de 16:30h. a 17:30h. 

 
ESCOLA DE BÁDMINTON 

1º,2º e 3 º Primaria Martes  de 17:15h. a 18:00h. 

4º,5º e 6º Primaria  Mércores de 17:30h. a 18:30h. 

Secundaria Luns de 17:30h. a 18:30h. 

 

MULTIDEPORTE 

Infantil Xoves  de 14:30h. a 15:30h. 

 

 

ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS 

 INFANCIA E XUVENTUDE 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

Comezo a partir do 5 de Outubro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*As actividades poderán sufrir modificacións  atendendo a situación sanitaria que 

rixa durante o transcurso das mesmas e as decisións que adopten as autoridades 

sanitarias. 

 

 

Este ano debido a situación excepcional na que nos atopamos pola COVID-19, NON 

PODERÁN participar nas actividades os nenos e nenas que se atopen na seguinte 

situación: 

• Se a nena ou neno é diagnosticada positiva por COVID-19. 

• Presenta calquera sintomatoloxía (tos seca, fiebre, dificultade ao respirar, 

fatiga, dor muscular, diarrea, falta de olfacto ou de gusto) que poida estar 

asociada coa COVID-19. 

• Estivo en contacto estreito ou compartindo espazo sen gardar a distancia 

interpersoal con algunha persoa corfirmada COVID-19 ou en illamento por 

sospeita de infección. 

Durante o transcurso da actividade se algun persoa participante sospeita padecer a 

Covid-19 ou presenta sintomatoloxía compatible coa COVID-19, non debe acudir a 

mesma  e  debe  comunicalo canto antes ao profesional responsable da actividade. 

A folla de inscrición cubrirase o primeiro día da actividade e asinarase a Declaración 

Responsable que achegará o Concello, na que se compromete a respectar a normativa 

vixente. Será Obrigatorio: 

• Usar  máscara de protección para participar na actividade 

• Uso de solución hidro alcohólica antes do comenzo da actividade 

• Manter a distancia Interpersoal de Seguridade que se estableza para un 

desenvolvemento seguro das actividades 

• Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano que se desbotará con 

posterioridade 

• Realizar hixiene de mans despois de tocar secrecións respiratorias (esbirrar, tusir 

ou uso de panos) asi como despois de usar os aseos. 

A saída da actividade debe ser ordenada, gardando as distancias de seguridade e 

atendendo as indicacións organizativas da actividade. 

INFORMACIÓN 

As cotas deberanse aboar en: 

ABANCA nº: ES16 2080 0024 19 3110000012 

SANTANDER nº: ES29 0030 6118 52 0007511271 ou ES15 0238 8182 56 0660000173 a 

favor do Concello de Vilasantar, indicando o nome da persoa/s, actividade/s e prazo 

que aboan. 
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INSCRICIÓN ACTIVIDADES  DEPORTIVAS 

CONCELLO DE VILASANTAR 
CURSO 2020-2021 

 
PERSOA PARTICIPANTE: 
 
Nome e Apelidos: 
 
Enderezo:      Tfno: 
 
Data de Nacemento:  Indique se padece algunha doenza: 
 
 
AUTORIZACIÓN 

Eu D/Dna_________________________________________________________con DNI 

nº____________________ 

e como pai__nai__titor/a da persoa participante, autorizo a súa asistencia a actividade 

ARRIBA MARCADA que organiza o Concello de Vilasantar. 

 
Vilasantar a_____de_______________de 2020 

 
 

Información sobre protección de datos -actividades de ocio, cultura e deportes 
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle 

de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE VILASANTAR, con 

dirección en VILASANTAR S/N,15807-VILASANTAR (A CORUÑA);correo@vilasantar.com. 

 1.-dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE VILASANTAR é Servicos de Adaptación 

Continua en Proteccion de Datos RB,S.L. có que poderá contactar en correo@vilasantar.com 

2.-finalidade do tratamento: Os datos serán utilizados para facerlle partícipe da actividade 

proporcionada descrita na presente solicitude, así como a xestión administrativa derivada da 

mesma. 

O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de 

prestarlle o servizo que quere solicitar a CONCELLO DE VILASANTAR. 

Uso de fotografías: Co fin de promocionar as actividades organizadas polo Concello, gustaríanos que 

nos autorizase para utilizar as súas fotografías na nosa páxina web www.vilasantar.com/gal. Por 

favor,marque a casa que se axuste aos permisos que quere darnos: 

□ Si, dou o meu consentimiento para que se publiquen as misñas fotografías a través da páxina web 

do Concello 

□ Non dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías a través da páxina 

web do Concello 

Prazo de conservación: os datos facilitados conservaranse mentres non se solicite a supresión dos 

mesmos e durante o tempo necesario para dar cumprimento ás obrigacións administrativas. 

3.-lexitimación: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos 

outorga coa forma da presente circular. 

4.-destinatarios de cesións: CONCELLO DE VILASANTAR cederá os seus datos de carácter persoal á 

empresa contratada para desenvolver a actividade, coa intención única de prestar o servizo para o 

que se lle contratou. 

5.-dereitos: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a 

limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera 

momento e solicitar a portabilidade dos mesmos. 

CONCELLO DE VILASANTAR dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus 

dereitos.Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formulario, nas nosas 

instalacións ou por correo electrónico en correo@vilasantar.com, sempre acompañados dunha copia 

do seu DNI para acreditar a súa identidade. 

ACTIVIDADE LUGAR   DÍA HORARIO 

□ MULTIDEPORTE   
CENTRO  

ESCOLAR 

XOVES 14:30/15:30h. 

 

□  PATINAXE I 

1º,2º e 3º Primaria 

PAVILLÓN  PRÉSARAS MARTES 16:30/17:15h 

□  BÁDMINTON I 

1º,2º e 3º Primaria 

PAVILLÓN PRÉSARAS MARTES 17:15/18:00h 

□  PATINAXE II 

4º,5º e 6º Primaria 

PAVILLÓN PRÉSARAS MÉRCORES 16:30/17:30h. 

□  BÁDMINTON II 

4º,5º e 6º Primaria 

PAVILLÓN PRÉSARAS MÉRCORES 17:30/18:30h 

□ BÁDMINTON III 

Secundaria 

PAVILLÓN PRÉSARAS LUNS 17:30/18:30h 

Marcar cunha “x” na escola/s  que se  desexa participar 
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