
Vilagarcía de Arousa,  de  de  20   (Sinatura) 

DATOS DO TORNEO DE TENIS 

· O Torneo levarase a cabo a partir do 18 de xullo, podendo variar as datas de celebración do

mesmo dependendo do número de inscricións.

· Sinale a categoría* á que pertence:

 Categoría A: nados de 2004 a 1999 (de 11 a 17 anos) 

 Categoría open: participación aberta a todas as idades. 

 Categoría veteranos: 1966 e anteriores (a partir dos 50 anos) 

· Posúe carné da Fundación? SÍ NON 

· Cota de inscrición: actividade gratuíta.

· Presentación de solicitudes:

· Prazo: do 20 de xuño ao 8 de xullo.

· Horario: de 09:00h a 14:00h.

· Lugar: Oficina da Fundación de Deportes, no Recinto de Fexdega. 

Documentos que achega: 

 Fotocopia do DNI ou do Libro de familia para o nenos menores de 14 anos.

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE IDADE 

 D/ Dna (pai, nai ou titor)   DNI 

Autoriza ao/á  seu/súa fillo/a a participar no Torneo 

de Tenis de Verán. 

(Sinatura) 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NO XIV  DE TENIS DE VERÁN 

DECLARACIÓN XURADA/ AUTORIZACIÓN (no caso de menores de idade) 

O solicitante autoriza ao menor a asistir a esta actividade organizada pola Fundación de Deportes e declara 
baixo a súa responsabilidade que son certos os datos que aquí figuran. Así mesmo, autoriza que se fagan 
fotografías ao seu/súa fillo/a, que pasarán a ser propiedade do Concello de Vilagarcía de Arousa, e só serán 
utilizadas con fins informativos. 

(Sinatura pai, nai ou titor) 

Recinto Multiusos de Fexdega 
36600 Vilagarcía de Arousa 

T 986 566 898 
CIF: P/8660001-B 

fdeportes@vilagarcia.es -www.vilagarcia.es 

Concello de 

Vilagarcía de Arousa 
Fundación de Deportes 
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