FOLLA DE INSCRICIÓN ANTICIPADA 2020/2021

ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA. CURSO 2020/2021.
INSCRICIÓN ANTICIPADA.

Coa intención de optimizar os espazos e horarios das actividades da Escola Xadrez
Pontevedra para o curso 2020/2021, e dando preferencia as familias que demostraron
o seu compromiso e fidelidade coa nosa entidade, ofertámoslles a posibilidade da
reserva da praza do seu fillo ou filla.
Para a reserva da praza deben cubrir o formulario do reverso desta folla e entregarllo
ao monitor da actividade.

Se vostede elixe a modalidade de Escola Deportiva Municipal de Xadrez, terá que
presentar xustificante de ingreso na conta bancaria da Escola Xadrez Pontevedra
(ABANCA ES27 2080 3116 0830 4000 4686), da cota anual establecida polo Concello de
Pontevedra (50,00€), antes do 20 de setembro de 2020.

No caso de que a súa elección non sexa a da Escola Deportiva Municipal,
procederemos ao cobro domiciliado da modalidade e horarios seleccionados na
primeira semana de outubro, coincidindo co inicio do curso.
ORDE DE DOMICILIACIÓN – TITULAR DA CONTA
DNI

D. Dna.
IBAN CONTA

Sinatura

Atentamente,
Xerencia da Escola Xadrez Pontevedra.

Pola presente, solicitamos a inscrición do noso fillo/a na Escola Xadrez Pontevedra para a práctica do xadrez na
modalidade e horarios sinalados neste impreso. Para o que asinamos a presente solicitude, estando de acordo
cos fins, obxectivos e organización da entidade. Aceptando tamén a publicación de fotos e vídeos na páxina web
oficial da Escola Xadrez Pontevedra, notas de prensa, así coma nas redes sociais da entidade.

DATOS DO ALUMNO/A

Nome e apelidos

Nome e apelidos

Data de nacemento

Datos:

Pai

Teléfonos

Nai

Tutor/a

Email

Os datos comunicados neste impreso serán incorporados a un ficheiro baixo a responsabilidade da Escola Xadrez
Pontevedra, que ten por obxecto a adecuada organización e prestación das súas actividades. O titular dos datos
consinte que poidan facilitarse ás Administracións Públicas para as xestións relacionadas co deporte que practica
o seu fillo ou filla. De igual maneira, garante a veracidade dos datos persoais resinados e comprométese a
facilitar calquera actualización dos mesmos. De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de
Protección de Datos de Carácter Persoal, vostede ten recoñecido e poderá exercer de balde os dereitos de
acceso, cancelación, rectificación e oposición na Escola Xadrez Pontevedra, Praza de Curros Enríquez s/n,
Pontevedra.

Sinatura

Escola Deportiva Municipal de Xadrez 2019/2020
17:00 a 18:00
Luns
18:00 a 19:00
19:00 a 20:00
17:00 a 18:00
Martes
18:00 a 19:00
19:00 a 20:00
17:00 a 18:00
Mércores
18:00 a 19:00
19:00 a 20:00
17:00 a 18:00
Xoves
18:00 a 19:00
19:00 a 20:00
17:00 a 18:00
Venres
18:00 a 19:00
19:00 a 20:00
*Seleccionar dúas horas en días diferentes

Marcar cun X

Peón Branco / Peón Negro (Iniciación e nivel medio)
Luns
16:00 a 17.00
17:00 a 18:00
Martes
16:00 a 17.00
17:00 a 18:00
Mércores
17:00 a 18.00
18:00 a 19:00
19:00 a 20:00
Xoves
17:00 a 18.00
18:00 a 19:00
19:00 a 20:00

Marcar cun X

*Seleccionar unha hora (20,00€/mes) ou dúas horas (30,00€/mes)

Nivel Caballo / Alfil (Perefeccionamiento)
Luns
18:00 a 19.00
19:00 a 20:00
**Adultos
20:00 a 22:00
Martes
18:00 a 19:00
19:00 a 20.00
**Adultos
20:00 a 22:00
Venres
20:30 a 22:00

Marcar cun X

*Seleccionar unha hora (25,00€/mes) ou dúas horas (35,00€/mes)

Nivel Torre (Avanzado)
Jueves (Online)
*Seleccionar este nivel (55,00€/mes)

Marcar cun X
19:15 a 21.00

