
FOLLA DE INSCRICIÓN
PROGRAMA ROTEIROS EN FAMILIA CURSO 2017/2018

PREZOS, PRAZOS E MÉTODO DE INSCRICIÓN 

Socio/as de ANPA federada na FANPA: 8€ por familia e roteiro sen autobús. 12 € por familia e roteiro no caso 

de contratar con autobús (entregar xustificante de pertencer á ANPA)

Non socios de ANPA federada na FANPA: 15€ por familia e roteiro sen autobús. 20€  por familia e roteiro no 

caso de contratar con autobús
O prazo de inscrición será ata 10 días antes da data do roteiro no que desexe inscribirse. 

-Presencialmente na FANPA e pagamento en efectivo

-Mediante correo electrónico. Enviar ficha cuberta ao correo actividades@nontedurmas.org,  unha vez 

confirmada a praza facer o ingreso na conta ES75 2080 5403 4130 4012 0558 e enviar o xustificante de 

pagamento por correo electrónico.

DATOS DOS PARTICIPANTES

NOME APELIDOS TELÉFONO IDADE

ROTEIROS NOS QUE DESEXA INSCRIBIRSE: (marque x)

NOVEMBRO:
o 12/11/2017 Serra da Groba (Baiona) Saída en BUS  ás 9:00h e regreso ás 14:00 h no Pazo da Cultura Pontevedra
o 26/11/2017 Monte Penizas (Marín) Encontro en transporte particular ás 9:30 no parque dos sentidos (xunto ao 

quiosco).
DECEMBRO:
o 17/12/2017 Espazo Natural 7 camiños (Lourizán).  Encontro en transporte particular ás 9:30 na área recreativa 

“O Regueiriño”..
 XANEIRO:
o 14/1/2018 Senda litoral do Castrelo. Encontro en transporte particular ás 9:30 na zona do Facho.
o 28/1/2018 Cabo Udra (Bueu) Encontro en transporte particular ás 9:30 no aparcamento da entrada ao Cabo.
FEBREIRO:
o 25/2/2018 Monte do Seixo (Cerdedo) Saída en BUS  ás 9:00h e regreso ás 14:00 h no Pazo da Cultura Pontevedra
RZO
o 11/3/2018 Monte Lobeira (Vilagarcía) Saída en BUS  ás 9:00h e regreso ás 14:00 h no Pazo da Cultura Pontevedra
RIL
o 8/4/2018 Cotorredondo-Lago Castiñeiras. Encontro en transporte particular ás 9:30 no .
o 28/4/2018 A Guarda- Santa Trega. Saída en BUS  ás 9:00h e regreso ás 19:00 h no Pazo da Cultura Pontevedra

o 12/5/2018 Corrubedo-Ribeira . Saída en BUS ás 9:00h e regreso ás 19:00 h no Pazo da Cultura Pontevedra
Non se prevé a devolución da contía salvo que a actividade sexa anulada pola FANPA, ou por causa médica do solicitante  
acreditada documentalmente. En caso de que o tempo non permita facer o roteiro, proporase unha data alternativa, non sendo  
motivo de devolución do importe.

De conformidade co que establece a Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informamos que os seus datos persoais serán incorporados  
a un ficheiro automizado baixo a responsabilidade da Federación Provincial de ANPA de Pontevedra, coa finalidade de tramitar e xestionar as actividades e de  
atender os compromisos derivados da relación que mantemos con vostede e o seu fillo.
Pode exercer os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante un escrito ao enderezo: XAN GUILLERMO, 9 36002, PONTEVEDRA.  
Mentres non nos comunique o contrario, entederemos que os seus datos e os do seu fillo/a non foron modificados e que se compromete a notificarnos calquera  
variación. 

Sinatura pai/nai/titor/a:_______________________________________

mailto:actividades@nontedurmas.org

