Concellería de Xuventude
OMIX – r/ Peirao, 8 - Multiusos
36690 Arcade - Concello de Soutomaior
Tfno.: 986 700 822
Fax.: 986 700 822

INSCRICIÓNS ATA O
ata 22 de xuño
2016

FORMULARIO DE INSCRICIÓN
XORNADA DE HUMOR AMARELO EN VIGO
Nº ____________ (en reserva si

non

)

NOME E APELIDOS:

DNI:

DATA DE NACEMENTO:

IDADE

ENDEREZO:

CP

Estás empadroado/a neste Concello?

Si

5€

non

TELÉFONO:

20€

Documentación a presentar:
Fotocopia do DNI
Fotocopia da tarxeta sanitaria
Ficha de inscrición cuberta e asinada (no seu caso autorización menores)
PARADA DE AUTOBÚS:

9,15 Casa Concello

9,30 Cruce de Pierres

Se padeces algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia alimentaria, que consideres debemos ter en conta, especifica
cal________________________________________________________________________________________________________________
AUTORIZACIÓN para menores de idade
Eu____________________________________________________________________ con nº DNI_______________________________NAI/PAI TITOR-A
AUTORIZO ó meu fillo/a ______________________________________________________________________ a participar na actividade de
HUMOR AMARELO en Vigo e DECLARO que sabe nadar e que fun informado/a das condicións da actividade organizada pola
Concellería de Xuventude, coñecendo todas as condicións previas e os riscos da mesma. Tamén autorizo ao Concello de
Soutomaior a usar as fotos e imaxes realizadas durante esta actividade para os actos de carácter exclusivamente institucional.

Asdo.:______________________________________________________
(nome e apelido, con sinatura
Soutomaior, ________ de ________________ de 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA PARA O/A INTERESADO/A
FORMULARIO DE INSCRICIÓN

XORNADA DE HUMOR AMARELO EN VIGO
DATA _______________________

Nº ____________ (en reserva si

non

)

INFORMACIÓN XERAL
Data: venres 29 de xuño de 2018
Horario: 9.15 a 14.00 h
Saída autobús Casa do Concello: 9.15
Saída autobús Cruce de Pierres: 9.30
Lugar: HA - Humor Amarelo en Vigo
Matrícula: 5€ empadroados/as; 20€ non empadroados/as.
Prazo de inscrición: na OMIX ata o 22 de xuño ou ata cubrir prazas. A actividade realizarase si hai un mínimo de persoas inscritas (20).
Número de prazas máximas 50. Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello.

A CONCELLERÍA DE XUVENTUDE
Selo

INFORMACIÓN XERAL:

XORNADA DE HUMOR AMARELO VIGO 2018
Concello de Soutomaior (Xuventude)

DATA: VENRES 29 DE XUÑO

Obxectivos: realizar unha actividade de lecer dirixida á mocidade que fomente o traballo en
equipo, a creatividade e a práctica deportiva en igualdade nun entorno natural e ao aire libre.
Destinatarios/as: mozos e mozas de 11 a 25 anos ambas incluídas.
Grupo 1: 11 a 13 anos (20 mínimo/ máximo 25). CIRCUÍTO TANJUN + FÚTBOL
BURBULLA
A duración será de aproximadamente de 1,30h e consta de 6 probas: pelexa de sumos; Toro
manual; Wipeout; Telaraña; Dragón dourado; Loita de gladiadores/as
Grupo 2: 14 a 25 anos (20 mínimo/ máximo 25). CIRCUÍTO ABUNAI + FUTBOL
BURBULLA
A duración é de 2,30 horas aproximadamente e inclúe todas as probas do circuíto anterior máis
3 probas de maior dificultade que son: Parede de puños; Rodillos; Ponte colgante.
Data: venres 29 de xuño de 2018
Horario: 9.15 a 14.00 h
Saída autobús Casa do Concello: 9.15
Saída autobús Cruce de Pierres: 9.30
Lugar: HA - Humor Amarelo en Vigo
Matrícula: 5€ empadroados/as; 20€ non empadroados/as.
QUE FAREMOS?
Actividade por grupos
Descanso
Actividade por grupos
Duchas de auga quente en vestiarios.
Regreso en autobús para Arcade - Soutomaior

MATERIAL DA ACTIVIDADE RECOMENDADO: bañador + camiseta + calzado pechado + toalla +
útiles de aseo + chanclas + muda + crema solar.
DOCUMENTACIÓN E INSCRICIÓNS: presentar na OMIX (Multiusos) ata o 22 de xuño a fotocopia
do DNI e da tarxeta sanitaria, ademais da ficha de inscrición cuberta e asinada máis o pago da
actividade. Máis información no teléfono 986 700 822
IMPORTANTE: Lembramos que os/as monitores/as son titulados/as e a actividade realizarase
baixo unha póliza de R. Civil non obstante as persoas asumen determinados riscos de maneira
voluntaria derivados da actividade. Si se produce algún cambio na organización
comunicarémolo o antes posible a cada participante.

