
DATOS PERSOAIS DO PARTICIPANTE

Nome e Apelidos: 
Está federado?             Nome do equipo:                                                                Posición no campo:
Idade:                          Data nacemento:                                                                 Nº seguridade social

DATOS PERSOAIS DOS PAIS OU TITOR/-ES

Nome e Apelidos:
D.N.I.
Dirección:
Cidade:                                                                              Provincia:                                                C.P.
Teléfono móbil:                                                                   Teléfono fixo:
Correo electrónico:
En caso de ser aboado do Celta ou membro da Fundación indique o número de subscritor:

Autorización e firma do pai e da nai, Titor/-a
Autorizo o meu fill@ para que asista ás actividades indicadas. Faise extensiva esta autorización ás decisións médico - cirúrxicas 
que fosen necesario adoptar en caso de extrema urxencia,  baixo dirección médica  e renuncio a esixir  responsabilidade algunha 
por lesión que se puidese orixinar nas prácticas que se realicen no campus. Que asumo na súa totalidade.

Sinatura do pai (obrigatorio):

Sinatura da nai (obrigatorio): 

Por favor, especificar enfermidade/é crónicas, alerxia/ s ou calquera outra información relevante en relación á saúde do partici-
pante:
  

PREZO CON DESCONTO*                                                            PREZO PÚBLICO XERAL

     15€ UNHA XORNADA                                                                  20€ UNHA XORNADA
     30€ DUAS XORNADAS                                                                  40€ DUAS XORNADAS
     40€ TRES XORNADAS                                                                    55€ TRES XORNADAS

*Consultar descontos ao dorso

Enviar esta folla de inscrición correctamente cumplimentada xunto co xustificante de ingreso antes do 10 de abril ao correo 
electrónico info@fundacioncelta.com. Máis información en 986 213 676. Non se admitirán solicitudes que non 
veñan acompañadas do ingreso correspondente.

CLINIC DE SEMANA SANTA’19

SEDE:

DATA DO CLINIC:

DATOS DE MATRICULACIÓN

FORMAS DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIA 

Conta nº ES13 2080-5000-61-3040326017



INFÓRMATE EN INFO@FUNDACIONCELTA.COM OU EN 986 213 676        

PREZOS CON DESCONTO
Terán descontos os Membros da Fundación e subscritores do R.C.Celta (para poder aplicalo, deberán selo o propio nen@ ou os 
seus pais).
- Tamén terán desconto os alumn@s do colexio ‘LOS SAUCES’ e tamén das nosas Escolas de fútbol.
- Ademais tamén se aplicará o prezo especial aos fillos de traballadores de: Coca Cola, San José, Iberian Partners, Copasa, Recalvi, 
Estrella Galicia, Monbus, MRW, Inditex e o Concello de Vigo.
- Clubs convidos e outros, consultar no 986 213 676 ou info@fundacioncelta.com
- Desconto aos membros do AFD Porto de Burela
- Desconto aos empadroados en Carnota, escolas deportivas de Carnota, SD Esteirana e ED Os Miúdos (Muros)
- Desconto aos membros do Club Cacheiras
- Desconto aos membros do Pabellón Ourense
- Desconto para empadroados en Xinzo e os que forman parte das escolas deportivas do Concello de Xinzo
- Desconto aos membros do EE da Estrada
- Desconto aos xogadores ADC Sagrado Corazón de Lugo

Antes de asinar o presente documento, deberá ler a información básica sobre o tratamento de datos persoais indicada a conti-
nuación

Sinatura do pai (obrigatorio):

Sinatura da nai (obrigatorio): 

CLINIC DE SEMANA SANTA’19

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE TRATAMENTO DE DATOS PERSONAIS

Responsable Fundación Celta de Vigo

Finalidade (1) Xestión de datos de participantes e representantes legais nas actividades organizadas pola Fundación. 
(2) Envío de comunicacións comerciais.

Lexitimación Execución do contrato e consentimento expreso.

Destinatarios (1) Afouteza e Corazón, S.L.U., e Real Club Celta de Vigo S.A.D., no caso de que consinta expresamente o 
envío de comunicacións comerciais.
(2) Empresas colaboradoras coa xentión das actividades organizadas pola Fundación Celta de Vigo.

Dereitos Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como utros dereitos. 

Información 
adicional 

Para consultar a política de privacidade, por favor
http://www.rccelta.es/wp-content/uploads/2018/12/INFORMACIÓN-ADICIONAL-SOBRE-PROTECCIÓN-
DE-DATOS.pdf

FORMAS DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIA 

Conta nº ES13 2080-5000-61-

3040326017

Adicionalmente, gustaríanos que nos prestases o teu consentimento para:
 
     Quero recibir comunicacións comerciais por parte do Real Club Celta de Vigo,  S.A.D.,  Afouteza e Corazón,  S. L.U., e Funda-
ción Celta de Vigo por medios electrónicos (e-mail), e/ou outros medios de comunicación equivalente (teléfono/sms/aplicacións 
móbiles de mensaxería) e/ou tradicionais (correo postal), autorizando a cesión dos meus datos persoais ás devanditas sociedades.


