CONCELLO DE OUTES (A Coruña)
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DATOS DO SOLICITANTE:
Nome e apelidos

DNI

Ano de nacemento

Nome e apelidos do pai, nai ou titor/a

DNI

Teléfono

Enderezo
DATA DE ALTA

Descrición:
Solicitude de praza para a participación nas actividades deportivas organizadas polo Concello de
Outes.
Tarifas e pagamento:
ACTIVIDADE

CUOTA MENSUAL

Iniciación a tenis, tenis
de mesa e bádminton
Tenis
Fútbol sala
Atletismo e xogos

6,00 €

Bádminton e tenis de
mesa (nivel avanzado)

6,00 €

REDUCIÓN

TOTAL
MES

TOTAL
TRIMESTRE

6,00 €
6,00 €
6,00 €

6,00 € + ficha federativa*
Piragüismo
TOTAL IMPORTE TRIMESTRAL ACTIVIDADES
*

En piragüismo hai que pagar a ficha federativa que dá opción aos alumnos a participar nas regatas organizadas polas federacións Española e Galega

SOLICITO a inscrición nas actividades sinaladas e AUTORIZO a domiciliación do importe na conta:
CÓDIGO
BANCO

CÓDIGO IBAN

CÓDIGO
OFICINA

D.C.

Nº DE CONTA

TITULAR DA CONTA

DNI DO TITULAR

Outes,

de

de 201__

Asdo:

ALCALDESA DO CONCELLO DE OUTES.
Reducións:
As persoas que participen en 2 actividades simultaneamente gozarán dunha redución dun 50% no prezo da actividade que teña un
prezo mensual inferior. As persoas que participen en 3 ou máis actividades simultaneamente terá unha redución do 50% en cada unha
desas actividades.
Normas de xestión e pagamento:
A obriga de pagamento nace dende que se inicia a actividade cultural ou deportiva, se ben este Concello poderá esixir o depósito
previo no momento da inscrición.
A liquidación da tarifa farase por trimestres e deberanse aboar polos interesados unha vez notificada a liquidación nos prazos
establecidos na LXT. O pagamento do prezo público cobrarase por medio de domiciliación bancaria.
A non asistencia do usuario aos cursos durante un tempo determinado non supón redución ningunha, nin extinción da tarifa. Da mesma
maneira, a existencia durante o mes de días festivos non suporá a redución da cota.
A baixa definitiva dun curso deberá ser comunicada no Concello cunha antelación mínima de 10 días para a exención do pago da cota
a partires do mes seguinte.

