
En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, lle informamos que os 

datos persoais que podan figurar neste documento quedarán incorporados a un ficheiro creado polo Club de Montañismo "Montañas de 

Trevinca", para o desenrolo desta actividade. En ningún caso estes datos serán cedidos a terceiras persoas ou entidades "exceptuando a compañía 

do seguro de accidentes". Se o desexa pode exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose o seguinte enderezo 

electrónico club@montanasdetrevinca.es ou por correo ordinario ó enderezo postal Montañas de Trevinca Vilanova, s/n, A Veiga 32366 OURENSE. 

FICHA DE INSCRICIÓN 

IX MARCHA NOCTURNA “Entre Lobos e Estrelas”  
(21-22 de xullo do 2018) 
 
Nome e apelidos: ______________________________________________________________ 

DNI:   ______________________________________________________________ 

Poboación:  ______________________________________________________________ 

Data de Nacemento: ______________________________________________________________ 

Email:   ______________________________________________________________ 

Teléfono:  ______________________________________________________________ 

Marcar cunha X a modalidade 
 

Socio/a con Licenza Federativa  (0 €)          NON Socio/a con Licenza Federativa (6 €) 

Socio/a sen Licenza Federativa   (6 €)         Socio/a temporal + Seg. Accid./día(15 €)  

A modalidade de socio/a temporal é ata o 31 de decembro do 2018. Inclúe Seg. día de actividade 

 
Domingo 13:00 h, comida clausura  actividade - 12 € - (Pago en establecemento)  Si/Non  
 
ABANCA / N.C.C.: ES29 - 2080 - 0455 - 0230 - 4000 - 3455 / TITULAR: Montañas de Trevinca 
 
A inscrición inclúe: Seguro de accidentes/día (Asociado/a). Desprazamento en autobús dende a 
Lagoa de Peces (Sanabria) a Vilanova de Trevinca (subvencionado polo concello de A Veiga). 
 
Confirmación de inscrición: Enviar este documento totalmente cuberto, máis o xustificante do 
ingreso bancario, á seguinte dirección de correo electrónico club@montanasdetrevinca.es 
PREVIA CONSULTA ANTERIOR DE DISPONIBILIDADE DE PRAZA (45 Max.). Teléfono de 
consulta 689 53 66 01. Data límite de inscrición mércores 18 de xullo do 2018 (24:00 horas). 
 
Lugar de encontro: Centro de Conferencias "O Toural" de A Veiga ás 22:45 horas do sábado 
día 21. Explicación do percorrido e características do mesmo. Desprazamento ata Vilanova en 
vehículo propio. O domingo día 22, se realizará unha comida e a correspondente clausura nun 
restaurante de A Veiga. Confirmar asistencia neste documento. 
 
A devolución da cota de inscrición, so é posible ata once días antes da realización da 
actividade. No momento da inscrición, o participante acepta as bases e 
recomendacións do programa da IX Marcha Nocturna “Entre Lobos e Estrelas” do 
2018. Ademais, se compromete a cumprir tódalas recomendacións de dito programa e 
confirma que o leu na súa totalidade. Así mesmo, confirma tamén que os datos 
proporcionados neste documento son veraces e se axustan á realidade, e para que así 
conste, firma este documento de inscrición.  
 
 
 
Sinatura:__________________________________________________________ 
 
Establecementos con pernoita da Asociación de Turismo TREVIHOST: 

A Aira da Petada (676 48 29 02) / Eido do Trisquel (988 29 48 58) 
Árbores de Lenda (988 35 01 36) / O Trisquel  (988 29 48 58) 
Eido das Estrelas (988 34 35 54) 


