
                   
                   CONCELLO DE OUTES (A Coruña) 
                                                                                                                                                              

FOLLA DE INSCRICIÓN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERÁN 2021

DATOS DO SOLICITANTE:

Nome e apelidos DNI Ano de nacemento

Nome e apelidos do pai, nai ou titor/a DNI Teléfono

Enderezo Data de alta

Descrición:
Solicitude  de praza  para  a  participación  nas  actividades deportivas  organizadas polo  Concello  de
Outes na tempada de verán.

Tarifas e pagamento:  

ACTIVIDADE COTA
MESES

TOTAL
Xullo Agosto

Tenis de mesa 6,00 €/mes
Tenis 6,00 €/mes
Iniciación a deportes de raqueta 6,00 €/mes
Atletismo 6,00 €/mes
Piragüismo 6,00 €/mes + ficha federativa
Fútbol 6,00€/mes

PRAZAS EN MOVEMENTO COTA
MESES

TOTAL
Xullo Agosto

Body Jump 10,00 €/mes
Full Body 10,00 €/mes
Pilates 10,00 €/mes
Zumba Adultos 10,00 €/mes
Zumba Rapazada 5,00 €/mes

A cota da actividade ingresarase nunha destas contas: 
 ES38-2080-0309-9131-1000-1044 (ABANCA)

Outes,        de                      de  2021

Asdo:

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE OUTES.

Reducións:
As persoas que participen en 2 actividades simultaneamente gozarán dunha redución dun 50% no prezo da actividade que
teña un prezo mensual inferior. As persoas que participen en 3 ou máis actividades simultaneamente terán unha redución do
50% en cada unha desas actividades.

Normas de xestión e pagamento:
A obriga de pagamento nace dende que se inicia a actividade cultural ou deportiva, se ben este Concello poderá esixir o
depósito previo no momento da inscrición.
O pagamento do prezo público farase no momento da inscrición, en calquera entidade colaboradora do Concello.
A liquidación da tarifa farase por trimestres e deberanse aboar polos interesados unha vez notificada a liquidación nos prazos
establecidos na LXT. Establécese tamén a posibilidade de domiciliar o pago.
A non asistencia do usuario aos cursos durante un tempo determinado non supón redución ningunha, nin extinción da tarifa.
Da mesma maneira, a existencia durante o mes de días festivos non suporá a redución da cota.
A baixa definitiva dun curso deberá ser comunicada no Concello cunha antelación mínima de 10 días para a exención do pago
da cota a partires do mes seguinte.


