A QUEN VAI DIRIXIDO?

LUGAR E INSTALACIÓNS

COMO PODO INSCRIBIRME?

Nenos e nenas en categorías de
formación, desde babybasket ata
junior.

Lalín: no pavillón municipal, no
pavillón do IES Ramón Aller Ulloa e
na piscina municipal.

- Baby: nadas en 2014 e 2015.
- Premini: nadas en 2012 e 2013.
- Mini: nadas en 2010 e 2011.
- Infantil: nadas en 2008 e 2009.
- Cadete: nadas en 2006 e 2007.
- Junior: Nadas en 2004 e 2005.

QUE INCLÚE O CAMPUS?

Cubre a ficha de inscrición e realiza o
abono da matrícula nas oficinas do
club, ou fai unha transferencia na
conta da Fundación Heracles:

- Equipación: cubre, camiseta
reversible e pantalón do Campus.
- Mochila do Campus.
- Balón Oficial do Monbus Obradoiro.
- Desconto para os pais nas entradas
dese mesmo partido.

ABANCA
ES23 2080 0375 1930 4001 8467
Entrega a ficha e o xustificante bancario nas oficinas do club ou envíao a
campuslalin@obradoirocab.com

*Excepto Real Madrid ,Barça e Breogán; neste caso emitirase para o seguinte partido da tempada.

DO 18 AO 22 DE XULLO DE 2022 - DE 9:30 A 13:30 E DE 16:00 A 19:00

PREZOS Só actividade 135€

| Actividade + Comida 195€
Actividade + Transporte + Comida 230€

DESCONTOS (Non acumulables)

Persoas federadas baloncesto: -10€ | Abonadas e/ou accionistas Obradoiro CAB: -20€
Persoas amigas da Fundación Heracles: -30€
Xogador Canteira Obradoiro CAB, Basket Deza e/ou 2º irmán/irmá: -40€

LALÍN

DATOS DA pERSOA PARTICIPANTE
NOME E APELIDOS
DATA DE NACEMENTO
XOGA A BALONCESTO? SI (

) NON ( )

É ALÉRXICO? SI ( ) NON ( )

A QUE?

POBOACIÓN

CP

CLUB

TALLA DE EQUIPACIÓN DE XOGO

TOMA ALGÚN TRATAMENTO? SI ( ) NON ( )

CAL?

PROVINCIA

PRECISA ALGÚN TIPO DE DIETA? SI ( ) NON ( )

TIPO DE INSCRICIÓN (marcar a que proceda)
Actividade: 135€ ( )

Actividade + Comida: 195€ ( )

Actividade + Transporte + Comida: 230€ ( )

DESCONTOS NON ACUMULABLES (marcar a que proceda)
Persoas federadas en baloncesto: -10€ ( )
Amigas da Fundación Heracles: -30€ ( )

Persoas abonadas e/ou accionistas Obradoiro CAB: -20€ ( )
Xogador Canteira Obradoiro CAB, Basket Deza e/ou 2º irmán/irmá: -40€ ( )

DATOS DA PERSOA TITORA LEGAL
NOME E APELIDOS
DNI

TELÉFONO

EMAIL

Declaro estar informada e acepto as condicións xerais establecidas que figuran neste documento e autorizo a
a
a participar no ‘I Campus Lalín Obradoiro’.
En

a

de

de 2022.
Firma do titor/titora legal:

AVISO LEGAL | Ademais de solicitar a correspondente inscrición ao Campus Obradoiro CAB, a persoa firmante autoriza a que a entidade Obradoiro CAB conserve en ficheiros
os datos persoais que foran proporcionados de forma voluntaria, para a administración e xestión das abonadas e da propia entidade autorizando tamén a persoa firmante que
a información facilitada sirva en canta documentación ou promocións propias ou conxuntas con outras empresas que a entidade entenda de interese á persoa inscrita. Pola
súa parte o Obradoiro CAB informa que a información persoal figura nas oficinas centrais da entidade, nas que se poderá solicitar o contido exacto da mesma e onde poderá
excercer os dereitos de rectificación ou anulación, así como modificar esta autorización en calquera sentido. Ademais, coa presente sinatura autorizo ao Obradoiro CAB á toma
e publicación de imaxes do menor para aquelas accións que favorezan a promoción das actividades.

