
Horarios

Prezos Entrada

Cursos Natación

Xeral:                                      1 €
Abono individual mensual:        10 €
Abono individual tempada:     20 €

Abono familia numerosa:        40 €
Abono familiar:                  30 €

Luns a domingo de 10:00 h a 15:00 h
                                     16:00 h a 20:30 h

Cursos intensivos de luns a venres todos os
niveis dende o 2 anos.

Durante o mes de xullo e agosto
Prezo 8 €/mes.

www.concellodenegreira.gal

* (Durante os meses de xuño e setembro será só horario de mañán)



FICHA DE INSCRICIÓN Cursiños NataciónCursiños Natación

Datos alumno/a:Datos alumno/a:
Nome e apelidos:
D.N.I:                           data nacemento:                          idade:
domicilio:                                                teléfono:

Sabe nadar?     Si            Non              Un pouco

poñer o telf. movil do pai/nai/titor

Datos pai/nai/tutor
Nome e apelidos:
D.N.I.:                    domicilio:           
AUTORIZO ó meu fillo/a:                                                             a participar
nos cursiños de Natación 2021 organizados polo Concello de Negreira. 

Asdo.

Co obxecto de dar cumprimento ó establecido pola LPOD 15/1999 do 13 de decembro, informámoslle de que os seus datos van a ser 
incluidos nun ficheiro do Concello de Negreira cuia finalidade é dar resposta os usuarios dos servicios prestados por dita entidade.
O responsable do ficheiro é o Concello de Negreira, ante quen vostede pode exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación 
e oposición dirixíndose para elo o teléfono 981 885 886, onde lle informaremos do procedemento a seguir.
AUTORIZO o Concello de Negreira o uso das fotografías que se puideran facer no transcurso das actividades para fins publicitarias ou 
de difusión do Concello de Negreira                    NON  AUTORIZO

Incidencias Médicas:
Deberán indicar calquera problema que afecte a saúde do alumno/a: asma, lesións oseas, enfermidades infectocontaxiosas, etc.

+info: www.concellodenegreira.gal+info: www.concellodenegreira.gal

Lugar e data.

20212021
EXPEDIENTE Nº:

PISCINA O COTO
NEGREIRA

Nº CONTA: SABADELL  ES 15-0081-2153-24-0001046411 (CONCELLO DE NEGREIRA)



ABONO PISCINA TEMPADA 

Datos abonado/a:
Nome e apelidos:
D.N.I:                           data nacemento:                          idade:
domicilio:                                                teléfono:

Abono que solicita:

poñer o telf. movil do pai/nai/titor

Outros membros (só abono familiar):
Nome e apelidos:
D.N.I.:                    data nacemento:                          idade:

Asdo.

Co obxecto de dar cumprimento ó establecido pola LPOD 15/1999 do 13 de decembro, informámoslle de que os seus datos van a ser 
incluidos nun ficheiro do Concello de Negreira cuia finalidade é dar resposta os usuarios dos servicios prestados por dita entidade.
O responsable do ficheiro é o Concello de Negreira, ante quen vostede pode exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación 
e oposición dirixíndose para elo o teléfono 981 885 886, onde lle informaremos do procedemento a seguir.
AUTORIZO o Concello de Negreira o uso das fotografías que se puideran facer no transcurso das actividades para fins publicitarias ou 
de difusión do Concello de Negreira                    NON  AUTORIZO

+info: www.concellodenegreira.gal+info: www.concellodenegreira.gal

Lugar e data.

Nº EXPEDIENTE:

A cubrir pola administración

Nome e apelidos:
D.N.I.:                    data nacemento:                          idade:

Nome e apelidos:
D.N.I.:                    data nacemento:                          idade:

Nome e apelidos:
D.N.I.:                    data nacemento:                          idade:

Nome e apelidos:
D.N.I.:                    data nacemento:                          idade:

Nº CONTA: SABADELL  ES 15-0081-2153-24-0001046411 (CONCELLO DE NEGREIRA)

INDIVIDUAL MES FAMILIAR TEMPADA FAMILIA NUMEROSA TEMPADAINDIVIDUAL TEMPADA
poñer o mes

PISCINA O COTO
NEGREIRA
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