
INSCRIPCIÓN XIV CAMPUS DE FÚTBOL DA A.D. CRISTO REY   

DATOS DO XOGADOR  

NOME E APELIDOS :  

Xoga o Fútbol:  

SI ☐ NON ☐ 

 

Equipo: 

Idade: Data nacemento: 

DATOS DE INTERESE 

ENDEREZO:   

E-MAIL :                                              TFNOS CONTACTO:  

INFORMACIÓN DE: alerxias, enfermedades, limitacións,…)  

  

NOME E APELIDOS PAI/NAI/TUTOR LEGAL 

 (Autoriza a Actividade ) 
D.N.I.  

    

Número Conta a Ingresar:             ES93 0081 7610 7700 0156 7967   

    

Poñer no ingreso o NOME e APELIDOS do NEN@ e a IDADE.  

Imprescidible acompañar coa inscripción a copia do ingreso.  

 

Marcar o que corresponda  

  

Socios: 23,27,28,29,30,1 DE XUÑO/XULIO          90€  ☐     Non Socios:   100€ ☐  

Socios:  4,5,6,7 e 8 DE XULIO                            70€  ☐     Non Socios:     80€ ☐    

Socios: 11 DIAS XUÑO+XULIO                          150€  ☐     Non Socios:   170€ ☐          

  

 Non autorizo a realización de fotos ou vídeos, exposición ou publicación na 

web, Facebook etc.  
 

 No cumplimento da L.O 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, 

indicámoslle que a información que vostede nos facilita de forma voluntaria, 

incorporarase a ficheiros automatizados ou manuais cuyas finalidades son: xestión  

das actividades e control médico para as mesmas por parte da A.D. CRISTO REY, 

titular de  ditos ficheiros. Poden exercer o dereito de acceso, rectificación, 

cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos mediante escrito dirixido ás 

señas arriba indicadas.  

   

 En Oleiros, a        de                     do  2022.  

  

 

 

 

Asdo. Persoa que autoriza  

O Campus inicia o seu labor de motivación a coñecer o deporte do fútbol. Ofrece unha 

formación de aprendizaxe e convivencia a través do deporte no período vacacional, 

para cubrir as necesidades deportivas, de ocio e tempo libre dos nosos fillos/as. O 

obxectivo do Campus de Fútbol da A.D. Cristo Rey, é consolidar esta actividade en anos 

sucesivos ofrecendo a maior calidade en todos os ámbitos. A actividade está 

programada para nenos e nenas entre os 4 e os 12 anos, pertenzan ou non a nosa 

Agrupación Deportiva.  

 

OBXETIVOS 

 
Acadar un espazo de convivencia, onde a práctica do fútbol sexa o marco de unión.  
Iniciar e motivar ós participantes na práctica do fútbol coma equipo.  
Alternar con outras actividades de ocio, fomentando o traballo en equipo e respeto. 
E sobre todo, que os nenos se DIVIRTAN.   
 

MATERIAL NECESARIO 

 
Roupa deportiva, cómoda e folgada, debidamente marcada. Botas de fútbol. Zapatillas 

deportivas de paseo. Chubasqueiro no caso de previsión de choivas. Unha mochila na que 

gardarán todo o que traen.  

 

EXCURSIÓN 

 
Por determinar.  

 

DATAS  
SEIS, CINCO OU 11 DIAS:  

XOVES 23, LUNS 27 DE XUÑO A VENRES 1 XULLO. 

LUNS 4 A VENRES 8 DE XULLO.  
HORARIO: 

De 10:00 a 14:00 Horas. Posibilidade de servicio de madrugadores gratuito (previa  

solicitude), a partires das 9 da mañá.  

 
LUGAR 

 

 Campo de Fútbol Municipal Leonardo Maceira (Urb. Os Regos, Oleiros).  
 

NORMATIVA  

 
Os nenos dividiranse en grupos por categorías, adaptando os adestramentos e xogos á súa 

idade.  

O número de prazas será limitado.  

Os pais deberán comunicar a organización, calquera tipo de circunstancias especiais coma 

(réxime alimenticio, minusvalías, alerxias, etc.) que afecte ao seu fillo/a.  

 
O CAMPUS INCLÚE 

Monitores cualificados. Todos con titulacións de Monitor o Adestrador de Fútbol.  
Seguro de Responsabilidade Civil.  
Camiseta conmemorativa e agasallos sorpresa.  

      



 

DATA LÍMITE INSCRIPCIÓNS 

    
  

Venres 10 de Xuño de 2022 

      
(Prazas limitadas e supeditadas a un mínimo de inscripcións) 

  
  

  
Contacto 

  
Correo:       info@adcristorey.es        adcristorey@hotmail.com  

          
                
                    
  

  

Presidenta:  Leticia 629611965 

         

    

                              

  

  

  

  

  

    www.adcristorey.es 

Webs:       www.facebook.com/AgrupaciónDeportivaCristoRey 

       www.instagram.com/adcristorey 
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