LUCUS CAIXA RURAL GALEGA
Estadio de Atletismo Gregorio Pérez Rivera
Avda. Filarmónica Lucense, 3, 27002, Lugo.
CIF: G-27033836
E-mail Escola: escolalucus@gmail.com
E-mail Club: atletismolucus@yahoo.es
Páxina web: www.atletismolucus.org
INSCRICIÓN ESCOLA – TEMPADA 2020/2021
NOME E APELIDOS ATLETA

DNI / NIE - ATLETA

COLEXIO

CURSO

NOME E APELIDOS NAI / PAI / REPRESENTANTE LEGAL

DATA NACEMENTO
FOTO

DNI / NIE - NAI / PAI / R. L.

ENDEREZO

C. P.

LOCALIDADE

E-MAIL CONTACTO

TELÉFONO CONTACTO

DÍAS ADESTRAMENTO

IMPORTE TOTAL

L – M – Mér – X – V

.......... €

PAGO FRACCIONADO


SI



DATA E SINATURA

NON

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
CLUB DE ATLETISMO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA, trata a información que nos facilita coa finalidade de xestionar a relación co Club, a tramitación
da licenza deportiva e a participación nas actividades organizadas polo Club, así como competicións ou Campionatos. Poderanse ceder os datos á
Federación Galega e Española de Atletismo, aos organizadores de competicións e aos seguros deportivos. Pode exercer os seus dereitos en calquera
momento, solicitándoo en Estadio de Atletismo Gregorio Pérez Rivera, Avda. Filarmónica Lucense, 3, 27002, Lugo. Consulte a información adicional e
detallada en http://www.atletismolucus.org/page.php?52.
Marque os seguintes recadros en caso de:
 AUTORIZAR A PUBLICACIÓN DE IMAXES DO/A MENOR (páxina web, redes sociais, prensa) en novas relativas ás actividades do Club.
 DESEXAR RECIBIR INFORMACIÓN das actividades do Club e información relacionada co atletismo (avisos, competicións, etc.).
---------------------------------------------- CUBRIR EN CASO DE FRACCIONAR O PAGO ----------------------------------------------

ORDE DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
ACREDOR

REFERENCIA DA ORDE DE DOMICILIACIÓN

COTAS ESCOLA ATLETISMO
IDENTIFICADOR DO ACREDOR

CLUB ATLETISMO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA
ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL

Avda. Filarmónica Lucense S/N, Lugo.

27002

PAÍS

España

Mediante a sinatura desta orde de domiciliación, o/a debedor/a autoriza (A) ao acredor a enviar instrucións á entidade do/a debedor/a na súa conta e (B) á
entidade para efectuar os adeudos na súa conta seguindo as instrucións do acredor. Como parte dos seus dereitos, o/a debedor/a está lexitimado/a ao
reembolso pola súa entidade nos termos e condicións do contrato subscrito coa mesma. A solicitude de reembolso deberá efectuarse dentro das oito
semanas que seguen á data de adeudo en conta. Pode obter información adicional sobre os seus dereitos na súa entidade financeira.
NOME DO/A DEBEDOR/A TITULAR CONTA DE CARGO

DEBEDOR/A

ENDEREZO DO/A DEBEDOR/A

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA / POBOACIÓN

NÚMERO DE CONTA / IBAN

│E │S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
TIPO DE PAGO

PAGO RECURRENTE
DATA E LOCALIDADE

│

SINATURA DO/A DEBEDOR/A

│
│
│
PRESENTAR O IMPRESO DEBIDAMENTE CUBERTO

LUCUS CAIXA RURAL GALEGA
Estadio de Atletismo Gregorio Pérez Rivera
Avda. Filarmónica Lucense, 3, 27002, Lugo.
CIF: G-27033836
E-mail Escola: escolalucus@gmail.com
E-mail Club: atletismolucus@yahoo.es
Páxina web: www.atletismolucus.org

COMPROMISO DE CONDICIÓNS DE SAÚDE DERIVADAS DA PANDEMIA COVID-19
A lectura e aceptación desta cláusula é condición indispensable para poder inscribirse e participar na Escola de Atletismo
Lucus Caixa Rural Galega a presente tempada 2020/2021.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª. ……………………………………………………………………………….. con DNI/NIE ……………………… como nai,
pai ou representante legal do/a menor …………………………………………………………………………………………
solicito a inscrición e participación na Escola de Atletismo do Club Lucus Caixa Rural Galega desenvolvida nas instalacións
do Estadio Gregorio Pérez Rivera en Lugo, desde outubro de 2020 ata xuño de 2021, para o cal
DECLARO:
- Que o/a Atleta non está diagnosticado/a de COVID-19, nin presenta sintomatoloxía asociada a este virus (febre,
tose seca, dificultade respiratoria, perda de gusto e/ou olfacto, dor de cabeza, cansazo xeneralizado, dor muscular
ou articular, diarrea, vómitos), nin a presentou nos 14 días previos á data de participación na actividade deportiva.
- Que o/a Atleta non convive con ningunha persoa afectada por COVID-19, nin estivo en contacto estreito, nin
compartiu espazo sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada por COVID-19, nos 14 días previos á
data da participación na actividade deportiva.
- Que me comprometo a que o/a Atleta non participe na actividade deportiva no caso de cursar sintomatoloxía
asociada coa COVID-19 ou ser diagnosticado/a de COVID-19.
- Que me comprometo a notificar inmediatamente ao Club Atletismo Lucus calquera problema de saúde vinculado
ao/á Atleta ou relacionado coa COVID-19, durante o tempo de participación na actividade deportiva.
- Que, no caso de que o/a Atleta pertenza a un grupo vulnerable fronte á COVID-19, 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.
- Que acepto e me comprometo a manter e respectar as condicións hixiénico-preventivas nas que se desenvolverá
a actividade deportiva (incluídas no protocolo publicado en www.atletismolucus.org).
- Que son consciente dos riscos que implica a participación do/a Atleta na actividade deportiva, no contexto da crise
sanitaria derivada pola COVID-19, que asumo baixo a miña propia responsabilidade.
Marque o seguinte recadro en caso de:
 ACEPTAR OS COMPROMISOS DESCRITOS anteriormente.

INFORMACIÓN DE PREVENCIÓN COVID-19
Infórmase que, para conter a propagación da COVID-19, realizarase un control de temperatura no momento do acceso ás
instalacións a través dun sistema de termo-vixilancia (termómetro infravermello sen contacto) baixo a licitude de cumprir
as medidas preventivas sanitarias que teñen que adoptar as entidades para garantir a protección de todos/as os/as
traballadores/as, tendo en conta tanto os riscos do persoal propio como das contratas presentes no centro de traballo.
Estes datos non se conservarán. Pode exercer os seus dereitos en calquera momento, solicitándoo en Estadio de Atletismo
Gregorio Pérez Rivera, Avda. Filarmónica Lucense, 3, 27002, Lugo. Consulte a información adicional e detallada en
http://www.atletismolucus.org/page.php?52.
Marque o seguinte recadro en caso de:
 TER LIDO E ACEPTAR a información de prevención COVID-19.

PRESENTAR O IMPRESO DEBIDAMENTE CUBERTO

