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FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”

CONCELLERÍA DE DEPORTES, XUVENTUDE E PARTICIPACIÓN CIDADÁ

INSCRICIÓN ACTIVIDADES XUVENTUDE 2021
APELIDO 1
NOME
CONCELLO

APELIDO 2
HOME
MULLER
RÚA

DNI

DATA DE NACEMENTO
Nº

PISO

EMPADROADO /A EN ARTEIXO

SI

NON

INDIQUE SE TEN NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIAIS

TIPO

GRAO

NOME E APELIDOS DO PAI/NAI OU TITOR/A LEGAL

DNI

SINALAR CUNHA X
ACTIVIDADE

DATA

CUSTO

RAFTING NO RÍO

SÁBADO, 22 de MAIO

25 € MAIORES DE IDADE

ULLA

SAÍDA ÁS 8:30 H

12,50 E MENORES DE IDADE

MAIORES DE

MENORES DE

IDADE

IDADE

PRAZO DE INSCRICIÓN

Prazo de preinscrición: do 7 ao 14 de maio
o
O impreso de preinscrición poderase recoller nas oficinas do Servizo de Xuventude ou descargalo na páxina web municipal
www.arteixo.org. Deberase entregar nas oficinas do servizo de Xuventude no Servizo Municipal de Deportes con cita previa, en
horario de atención ao público (de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas). Do mesmo xeito poderase enviar á dirección
xuventude@arteixo.org. Ou a través do formulario on line https://forms.gle/AU4TZCU6aEs24nfy9
o
No caso que o número de solicitudes supere ao das prazas ofertadas, terá lugar un sorteo público procedéndose á asignación de
prazas a partir da primeira letra do primeiro apelido, tendo preferencia as persoas empadroadas no Concello de Arteixo.
Exposición da listaxe de persoas admitidas: A partir do 18 de maio na páxina web municipal.
Prazo de matrícula: As persoas admitidas terán un prazo (18 ao 20 de maio) para formalizar a matrícula de cada actividade, debendo
entregar o xustificante de pagamento, exclusivamente no Servizo de Xuventude . No caso contrario, procederase á anulación da praza.
Deberán achegarse a folla de inscrición e recibo de pagamento.
Pódese efectuar o pago do prezo público nas entidades bancarias habituais ou a través do TPV virtual na páxina web municipal
(http://www.arteixo.org/servizos/pagos-online).
NORMAS ESPECÍFICAS MOTIVADAS POLA COVID-19. Debido á situación de emerxencia sanitaria motivada pola Covid-19 e co fin de
garantir a seguridade das persoas que van realizar a solicitude de actividades, establécense as seguintes normas:

Obriga de solicitar cita previa. O alumnado deberá solicitar cita previa antes de acudir ao Servizo Municipal de Deportes

Poderase solicitar cita previa do seguinte xeito:
o
A través de web municipal: http://www.arteixo.org/noticia/atencion-presencial-no-concello-con-cita-previa
o
A través de chamada telefónica: 981659180 (De luns a venres, en horario de atención ao público de 09:00 a 14:00
horas)

Unha mesma persoa pode formalizar varias solicitudes, de esa persoa ou de familiares.

Deberase acudir á cita con puntualidade, de tal forma que non se formen colas.

No momento de espera para acceder á instalación deberase gardar a distancia obrigatoria de 1,5 metros.

E obrigatorio levar máscara en todo momento.
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