CAMPUS DE

VERÁN IFEVI

Inscrición (folla 1 de 2)
I CAMPUS DE VERÁN MULTIDEPORTIVO NO IFEVI

CONCELLO AO QUE PERTENCES:
1. RESPONSABLE DO MENOR (pai, nai ou tutor)
Nome e apelidos

DNI

Enderezo

Localidade

E-mail

Telf.

2. DATOS DO/S MENOR/ES

Móbil
Mail

Sinale como prefire que se lle pasen as comunicacións dende IFEVI:

C.P.

Sms

Outro (indique cómo)

(O campus está dirixido a nenos nacidos entre o 1/1/2001 ata ó 31/12/2007 )

Nome e apelidos

Data de nacemento

Nome e apelidos

Data de nacemento

Nome e apelidos

Data de nacemento

3. QUENDA
1.- Prazas limitadas en cada quenda
2.- IFEVI recomenda que escollas praza na quenda proposta para o teu concello.
Elixe a tua opción de preferencia:

SEMANA 1: Dende o 1 ao 5 de Xullo

(Semana recomendada aos nenos dos Concellos de Moaña, Cangas, Vigo)

SEMANA 2: Dende o 8 ao 12 de Xullo

(Semana recomendada aos nenos dos Concellos de Soutomaior, Vilaboa, Redondela e Vigo)

SEMANA 3: Dende o 15 ao 19 de Xullo

(Semana recomendada aos nenos dos Concellos de Nigrán, Gondomar, Baiona, Porriño,
Mos e Vigo)

Marca a xornada que elixes

Media Xornada de mañá: 10:00 h a 14:00 h (Prezo 60 €)

Xornada Completa: 10:00 h a 17:00 h (Prezo 90 €)

Comida incluida.
Descontos do 20% na cuota do 2º e máis irmáns.

4. OUTROS SERVIZOS
PERMANENCIA PREVIA – Marque se ten previsto
deixar @ nen@ antes do comezo da actividade,
entre as 8.30 horas e as 10 horas.

SERVIZO DE AUTOBÚS - Marque se quere que
por 15 € máis á semana o seu nen@ acceda o
campus en autobús. Este servizo se dará en función

do número de prazas solicitadas.

5. ENVIO DAS FOLLAS DE INSCRICIÓN:
Enviar a inscrición completa debidamente cumprimentada por fax ao 986.26.99.27, por correo electrónico a
campus@ifevi.com ou achegando a solicitude ás instalacións do IFEVI na Avda. do Aeroporto 772 en Vigo.
Lugar e Data:

Asdo.: pai, nai ou tutor/a

DNI:
Infórmase que os datos incluidos neste formulario, conforme ao previsto na Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal, formarán parte dun
ficheiro automatizado responsabilidade do IFEVI coa finalidade de xestión profesional e comunicacións doutros eventos organizados por IFEVI. Ponse no seu
coñecemento o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición o tratamento dos seus datos persoais mediante escrito dirixido a FEDERACIÓN
GALEGA DE BALONMANO, R/. Luis Ksado, 17 -Ofic. 3 - 36209 VIGO

CAMPUS DE

VERÁN IFEVI

Inscrición (folla 2 de 2)
I CAMPUS DE VERÁN MULTIDEPORTIVO NO IFEVI

6. PROCESO DE INSCRICIÓN:
IFEVI lle confirmará a recepción da ficha de inscrición enviada, a través de correo electrónico ou sms nun prazo de 72 horas.
Unha vez reciba a confirmación do IFEVI terá un prazo de cinco días para facer o ingreso bancario polo importe do campus.
A transferencia bancaria a deberá facer o número de conta: NOVAGALICIABANCO 2080 5140 94 3040025340 indicando
NOMBRE e APELIDOS DO/S MENOR/ES.
Posteriormente deberá enviarnos a seguinte documentación por fax ao 986.26.99.27, por correo electrónico a campus@ifevi.com o
achegando a solicitude ás instalacións do IFEVI na Avda. do Aeroporto 772 en Vigo:
- Copia do xustificante da transferencia bancaria.
- Fotocopia do dni, pasaporte ou libro de familia d@ nen@.
- Fotocopia da tarxeta sanitaria d@ nen@ inscrito.
Atenderemos as súas necesidades da inscrición chamando ao teléfono: 986.26.99.26.
A inscrición no campus deberá facerse antes do 15 de Xuño de 2013.
Recibida toda a documentación, IFEVI confirmará a praza do nen@ enviándolle a seguinte documentación necesaria:
- Cuestionario sobre datos médicos d@ nen@ que deberá devolver cumprimentados.
- Recomendacións e concrecións do campus (horarios, menú no caso de que @ nen@ faga a xornada completa,
recomendacións de vestuarios, etc…).

7. CONDICIÓNS DA INSCRICIÓN
As prazas semanais adxudicaranse por orde de entrada da ficha de inscrición que figurará na confirmación de IFEVI e por orden de preferencia das quendas elexidas.
Por causas organizativas e técnicas é necesaria a inscrición mínima de 300 participantes en cada semana. No caso de non cubrir esta
participación, o IFEVI poderá cancelar o campus esa semana ofrecendo aos inscritos a devolución do diñeiro ou outra quenda, sen indemnización ningunha.
Cancelacións:
Abono do 100% do importe pagado no caso de cancelar a asistencia o campus antes do 15 de Xuño de 2013.
As cancelacións feitas con posterioridad ao 15 de Xuño de 2013 non están suxeitas a devolucións, a excepción daqueles que por causas
médicas debidamente xustificadas obriguen a cancelar a asistencia. As cancelacións deberán ser notificadas por escrito.
O CAMPUS DE VERÁN MULTIDEPORTIVO NO IFEVI informa que ten suscrito un seguro colectivo de accidentes, que daría cobertura a
calquera sinistro que poidan sufrir os usuarios durante a realización desta actividade.
IFEVI non se fai responsable da pérdida ou deterioro de roupa ou obxetos personais.

8. AUTORIZACIÓNS:
O pai/nai ou tutor autoriza ao nen@ inscrito a que asista ás actividades indicadas. Faise extensiva esta autorización a tomar as medidas
que fosen necesario adoptar no caso de extrema urxencia.
O pai ou tutor autoriza igualmente a IFEVI á fotografiar o menor participante durante o desenrolo do campus, así como o uso da súa imaxe
a través das web www.ifevi.com e campus.ifevi.com ou outro medio promocional conocido ou futuro desta actividade. No caso de negarse marque a seguinte casilla:
Acepto as condicións de inscrición do campus e asumo ás autorizacións.
Lugar e Data:

Asdo.: pai, nai ou tutor/a

DNI:
Enviar a inscrición completa debidamente cumprimentada por fax ao 986.26.99.27, por correo electrónico a campus@ifevi.com ou
achegando a solicitude ás instalacións do IFEVI na Avda. do Aeroporto 772 en Vigo.
Infórmase que os datos incluidos neste formulario, conforme ao previsto na Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal, formarán parte dun
ficheiro automatizado responsabilidade do IFEVI coa finalidade de xestión profesional e comunicacións doutros eventos organizados por IFEVI. Ponse no seu
coñecemento o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición o tratamento dos seus datos persoais mediante escrito dirixido a FEDERACIÓN
GALEGA DE BALONMANO, R/. Luis Ksado, 17 -Ofic. 3 - 36209 VIGO

