
Lo

D/Dona ...................................................................................................................... con DNI .............................................. como pai/nai/titor 

autorizo, baixo a miña responsabilidade, a que meu �llo/a ........................................................................................................ , con 

DNI .................................... participe nas VIII Escolas de Verán Pablo Herbello, organizado polo clube Bueu Atlético 

Balonmán. Aceptando a normativa e condicións da mesma, recoñecendo expresamente que se atopa en condicións 

físicas adecuadas para a práctica de exercicio físico e eximindo de toda responsabilidade ós organizadores, 

colaboradores e voluntarios en canto ó desenvolvemento das funcións ás que se re�re. No caso de accidente ou lesión, 

ésta será tratada mediante a tarxeta sanitaria familiar vixente.               
 Sinatura do pai/nai/titor

  Bueu a …… de ……………………… de 2021

www.bueuatleticobalonman.com

Nome e apelidos:              Ano nacemento:   

Domicilio:        Localidade:   

Tfono. pai/nai/titor/titora:      email:

SOCIO:  SI               NO              QUERO SELO Nº Socio:       Tipo:

HORARIO DE OFICINA luns a venres 18:00 - 19:00 h.
xoves: 11:30- 12:30 h.

Información Médica
Enfermidades pasadas ou alerxias:

Tivo algunha lesión, cal?:

Medicación especial, cal?: 

Xogou a balonmán, s/n?:                                    Sabe nadar, s/n?:

Autorización Paterna/Materna

O prezo inclúe actividades deportivas, obradoiros e saídas . Non inclúe excursións.
Para acceder ós descontos, será indispensable presentar o carné de socio e telo ó día así como os 
pagamentos das cuotas mensuais se o inscrito/a forma parte das escolas do clube, ou facerse socio 
para e tempada 2021/22

SOCIO FAMILIAR

1 FILLO IRMÁN

SOCIO INDIVIDUAL

1 FILLO IRMÁN

NON SOCIO

1 FILLO IRMÁN

140 € 130 € 145 € 135 € 150 € 140 €

Marcar con “X” a casilla que hai diante do prezo que corresponda. 

         INSCRICION

DO 11 AO 25 DE XUNO

Lo

D/Dona ...................................................................................................................... con DNI .............................................. como pai/nai/titor 

autorizo, baixo a miña responsabilidade, a que meu �llo/a ........................................................................................................ , con 

DNI .................................... participe nas VIII Escolas de Verán Pablo Herbello, organizado polo clube Bueu Atlético 

Balonmán. Aceptando a normativa e condicións da mesma, recoñecendo expresamente que se atopa en condicións 

físicas adecuadas para a práctica de exercicio físico e eximindo de toda responsabilidade ós organizadores, 

colaboradores e voluntarios en canto ó desenvolvemento das funcións ás que se re�re. No caso de accidente ou lesión, 

ésta será tratada mediante a tarxeta sanitaria familiar vixente.               
 Sinatura do pai/nai/titor

  Bueu a …… de ……………………… de 2019

www.bueuatleticobalonman.com

Nome e apelidos:              Ano nacemento:   

Domicilio:        Localidade:   

Tfono. pai/nai/titor/titora:      email:

SOCIO:  SI               NO              QUERO SELO Nº Socio:       Tipo:

HORARIO DE OFICINA luns a venres 18:00 - 19:00 h.
xoves: 11:30- 12:30 h.

Información Médica
Enfermidades pasadas ou alerxias:

Tivo algunha lesión, cal?:

Medicación especial, cal?: 

Xogou a balonmán, s/n?:                                    Sabe nadar, s/n?:

Autorización Paterna/Materna

O prezo inclúe actividades deportivas, obradoiros e saídas . Non inclúe excursións.
Para acceder ós descontos, será indispensable presentar o carné de socio e telo ó día así como os 
pagamentos das cuotas mensuais se o inscrito/a forma parte das escolas do clube, ou facerse socio 
para e tempada 2021/22

IMPORTANTE: POSIBILIDADE DE SOLICITAR NO CONCELLO UNHA BECA (VER DATAS)

240 € 230 € 250 € 240 € 260 € 250 €

SOCIO FAMILIAR

1 FILLO IRMÁN

SOCIO INDIVIDUAL

1 FILLO IRMÁN

NON SOCIO

1 FILLO IRMÁN

140 € 130 € 145 € 135 € 150 € 140 €

XULLO - AGOSTO

INDICAR CAL

1 MES

2 MESES

Marcar con “X” a casilla que hai diante do prezo que corresponda. POSIBLE BECA MUNICIPAL

         INSCRICION

DO 11 AO 25 DE XUNO



 

Xullo e AgostoXullo e Agosto

PABLO HERBELLO

PLAN MADRUGA

ESPERO POR TI

20212021

Durante o campus, traballarase diferentes contidos, 
levados a cabo en diferentes actividades, saídas ou 
obradoiros.
 - A cultura e o patrimonio local
 - A historia de Bueu
 - A concienciación medioambiental
 - A alimemtación saudábel
 - Obradoiro de percusión
 - Obradoiro de arte e creatividade

Todas elas sen perder a perspectiva do deporte.

CONTIDO DAS ESCOLAS

HORARIO DAS ESCOLAS: LUNS A VENRES DE 10 A 14 h.
Chegada a partir das 8 h.

Prazo de inscrición do 11 ó 25 de xuño (ambos días 
incluidos). PRAZAS LIMITADAS. 
As escolas comezarán o día 1 de xullo e rematarán o 31de 
Agosto. 

 

XulloXullo

PABLO HERBELLO

PLAN MADRUGA

ESPERO POR TI

20212021

Durante o campus, traballarase diferentes contidos, 
levados a cabo en diferentes actividades, saídas ou 
obradoiros.

Todas elas sen perder a perspectiva do deporte.

CONTIDO DAS ESCOLAS

HORARIO DAS ESCOLAS: LUNS A VENRES DE 9 A 14 h.
Chegada entre as 8 e as 10 h.

Prazo de inscrición do 11 ó 25 de xuño (ambos días 
incluidos). PRAZAS LIMITADAS. 
As escolas comezarán o día 1 e rematarán o 30 de xullo.


