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FORMULARIO DE INSCRICIÓN ESCOLA CLUB OURENSE ATLETISMO 

① DATOS DO/A ALUMNO/A (obrigatorio cubrir na súa totalidade) CURSO: 2021/22

Apelidos: Nome: 

DNI/NIE: Sexo: Data Nacemento: Categoría: 

Enderezo: C.P.: Localidade: 

Provincia: Tlf. Fixo: Móbil Pai:  Nai: 

E-mail alumno: Alumno/a: 

E-mail contacto:

Horarios (pista Campus Universitario):  Martes e Xoves, de 18:00 a 19:00 horas  

Martes e Xoves, de 19:00 a 20:00 horas 

② COTAS ANUAIS TEMPADA E FORMAS DE PAGAMENTO

As cotas aboaranse por membros da Unidade Familiar (pai/nai/fillos), sendo o primeiro membro o de maior idade, e así su-
cesivamente.  
A partires do 1 de xaneiro de  2021 , só se contempla a modalidade de pago único no momento da inscrición. 

1º membro 2º membro 3º membro e seg. 

 Ata Alevín 
Pago único 180 € 150 € 120 €

Pago fraccionado 1 (150€+30€)  (125€+25€) (100€+20€) 

 Infantil e superior
Pago único 225€ 190 € 160 €

Pago fraccionado 1 (185€+40€)  (160€+30€) (135€+25€) 

 A partires do 01/01/2021 Pago único 160 € 135 € 110 €

(1) Neste caso, o primeiro abono farase coa inscrición do alumno, e o segundo OBRIGATORIAMENTE antes do 31 de decembro. 

③ BONIFICACIÓNS

BONIFICACIÓN 50% CPTO. ESPAÑA (tempada anterior – artigo 5.2 do Regulamento do Club) 

Especificar competición:  Data: 

OUTROS: Bonificación: 
(a cubrir pola entidade – artigo 5.4 do Regulamento do Club) 

④ DOCUMENTACIÓN A APORTAR (obrigatoria xunto con este formulario totalmente cuberto e asinado)

Foto tamaño carnet do alumno (das novas inscripcions ou as que desexen modificar a antiga co nome ao dorso) 

Fotocopias do DNI/NIF/NIE e Tarxeta Sanitaria en vigor  

Declaración responsable sobre Covid-19 

⑤ FORMA DE PAGAMENTO

Abono en metálico Ingreso bancario na conta ES37 0081 2192 7400 0101 9402 (Banco Sabadell) 
(concepto: Abono Escola 2021/22   + [Nome e Apelidos do alumno]). Presentar xustificante do ingreso. 

Nados a partir do 
2016
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AUTORIZACIÓN PARA ATLETAS MENORES

NON SE ADMITIRÁ NINGÚN FORMULARIO DE INSCRICIÓN DE ALUMNOS MENORES DE IDADE CUXA 
AUTORIZACIÓN NON ESTEA CORRECTAMENTE CUBERTA E ASINADA POLO PAI/NAI DO ALUMNO 

Con motivo da celebración das actividades da Escola do Club Ourense Atletismo que se ofertan durante 
o ano escolar 2021/221, pregámoslle cumprimente a presente

autorización:

D./Dna. ___________________________________________________________ , con DNI número  __________________________ 

como Pai Nai Titor do alumno: _______________________________________________________ 

Con número da Seguridade Social: ___________________________________________________________________________ 

Seguro Privado:  _________________________________________________________________________________________________ 

BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE, AUTORIZO 

✓ Ao meu fillo/a para participar nas actividades deportivas e recreativas organizadas pola Escola de

Atletismo, eximindo a Club Ourense Atletismo, e en todo caso ao/aos monitor/es, da responsabi-

lidade derivada da neglixencia ou desobediencia do meu fillo/a.

✓ Ao meu fillo/a para realizar desprazamentos cos monitores/responsables da Escola, cando sexa

necesario para acudir ás competicións nas que poda tomar parte, ben sexa en autobús ou en au-

tomóbil particular, nos mesmos termos do punto anterior (artigo 4.6 do Regulamento do Club).

✓ A Club Ourense Atletismo o uso da imaxe e nome do meu fillo/a para fins unicamente relaciona-

dos coa difusión das actividades ou resultados obtidos pola súa participación en actividades da

Escola ou do Club, a través da páxina web ou redes sociais propias ou pola remisión dos citados

resultados aos medios de comunicación (artigo 1.7 do Regulamento do Club).

✓ Estou de acordo coas Normativas de Comportamento e de Competición da Escola de Atletismo, así

como co Regulamento do Club Ourense Atletismo, e dou a miña conformidade á súa aplicación.

En Ourense, a 

Asinado, 

CLUB OURENSE ATLETISMO é o Responsable do tratamento dos datos persoais do interesado e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 
2016/697 de 27 de abril (GDPR) e a Lei Orgánica /2018 de 5 de decembro (LOPGDD), polo que se facilita a seguinte información do tratamento:
Fins do tratamento: Tramitar a súa afiliación, permitir o exercicio dos dereitos e obrigacións previstos na lei, xestión e cobro de cotas, envío de información, elaboración de estatísticas e 
prestación de servizos. Gravación de imaxes e vídeos das actividades levadas a cabo polo club, podendo ser publicadas en papel, na web ou en redes sociais. En caso de opoñerse a algunha das 
finalidades do tratamento anteriormente expostas causará baixa do club.
Lexitimación do tratamento: Por interese lexítimo do Responsable baseado no art. 9 apartado 2 letra d) do GDPR, polo cal se tratarán os datos no ámbito das súas actividades lexítimas e cas 
debidas garantías.
Criterios de conservación: Conservaranse mentres exista interese mutuo para manter a fin do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse coas medidas de seguridade 
adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.
Dereitos que asisten ao interesado: Retirar o consentimento en calquera momento; de acceso, rectificación, portabilidade e supresión e á limitación ou oposición ao seu tratamento; presentar 
unha reclamación ante a autoridade de control (www.aeped.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.
Datos de contacto para exercer os dereitos: Club Ourense Atletismo. Avenida Pardo de Cela 1, 32003, Ourense. Email: clubouatl@gmail.es. Para realizar o tratamento de datos descrito, o 
Responsable do tratamento necesita o seu consentimento explícito ou o do representante legal.
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ANEXO II: MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE E ACEPTACIÓN DE CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN E DE 

INFORMACIÓN SOBRE A COVID-19 NA VOLTA AOS ADESTRAMENTOS E COMPETICIÓNS. DEPORTISTAS. 

D/Dª.  con  NIF 

actuando en nome propio, ou como pai/nai/titor/titora do interesado/a (menor de idade) 

(De ser o caso, datos do menor de idade): 

D/Dª. con  NIF , 

para a actividade de volta aos adestramentos e competicións organizada pola entidade deportiva para a 

tempada 2021-2022.

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

 Non estar diagnosticado/a de Covid-19, e non presentar sintomatoloxía asociada a este virus (tose, febre, 

dificultade ao respirar, etc.) nin se me presentaron nos 14 días previos á data de entrada nesta actividade e 

non padezo ningunha outra enfermidade contaxiosa. 

 Non convivir con ninguén afectado polo Covid-19 nin estiven en contacto estreito nin compartín espazo 

sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada polo Covid-19, nos 14 días previos á entrada nesta 

actividade. 

 Que me comprometo a notificar inmediatamente á entidade deportiva calquera problema de saúde vin-

culado ao COVID-19 durante o transcurso da actividade. 

 Que, no caso de pertencer a un grupo vulnerable fronte á Covid-19, que son consciente de que tras unha 

infección por este virus, as manifestacións da enfermidade poden ser máis severas que noutras persoas de 

grupos non considerados vulnerables. 

(PERSOA VULNERABLE: persoa con enfermidade cardiovascular, incluída hipertensión, enfermidade pulmonar 

crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo, enfermi-

dade hepática crónica severa, obesidade mórbida (IMC>40), embarazo e maiores de 60 anos.) 

 Que lin, acepto e comprométome a manter as condicións de hixiene e prevención nas que se vai desen-

volver a actividade. 

 Que recibín e lin o Protocolo básico de actuación para o uso das instalacións deportivas municipais do 

Consello Municipal de Deportes e que, polo tanto, teño coñecemento pleno e estou de acordo coas medidas 

e procedementos que propón. 

 Que recibín e lin as medidas de prevención dispostas polo club e protocolo FISICOVID da Federación Ga-

lega e da Secretaría Xeral para o Deporte. 

Asinado en Ourense, a  de  de  . 
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