Noites Abertas 2017
VI TORNEO FÚTBOL SALA MIXTO NOITES ABERTAS-7A9CAFYD
8 de abril de 2017
Folla de inscrición:
EQUIPO

Delegado/a:

Teléfono

Nº

E-mail

Nome

Camisola

Apelidos

DNI

Data nac.

Sexo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CATEGORÍAS

Anos de nacemento

Categoría mixta 12 - 16 anos

2001-2005

Categoría mixta 17 - 30 anos

2000-1987

Sinatura do/a Delegado/a: ....................................................................................
Con esta autorización, acepta que existe a posibilidade de que se realice algún tipo de cobertura audiovisual da
actividade, e polo tanto, que a súa imaxe apareza en fotos e/ou vídeos de distribución pública. No caso de NEGARSE
debe marcarse o seguinte recadro 
De conformidade co previsto na Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, comunicámoslle que os seus datos
de carácter persoal serán incluídos nun ficheiro denominado "Participantes OMIX", inscrito no Rexistro da Axencia de Protección de
Datos e cuxo responsábel é o Concello de Pontevedra. A finalidade desta recollida de datos de carácter persoal é a xestión das
solicitudes de participación nas actividades organizadas pola OMIX do Concello de Pontevedra. Como titular dos datos, vostede dá o
seu consentimento e autorización para a inclusión dos mesmos no ficheiro anteriormente detallado. En calquera caso, poderá
exercitar de balde os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao Rexistro Xeral do Concello
de Pontevedra, situado na rúa Michelena, 30, 36071 Pontevedra

INSCRICIÓN E NORMATIVA:

 Oficina de Xuventude do Concello de Pontevedra - Casa Azul, rúa Sor
Lucía, 2, 3º , 36002 Pontevedra
xuventude@pontevedra.eu
Horario: de luns-venres de 9 a 14h.

-

Tel.

986

840367

-

 Por orde de inscrición tras entrega da folla de inscrición debidamente
cuberta. Pode entregarse tamén a documentación a algún membro do
equipo de Noites Abertas durante as actividades dos sábados
organizadas polo CAFyD Pontevedra.

 Os equipos deberán inscribir un mínimo de 5 persoas na primeira
inscrición (despois poderán engadir máis persoas). O número máximo
de participantes por equipo será de 12.

 Categorías: 12-16 anos e 17-30 anos. Son categorías mixtas, é dicir,
poden xogar no mesmo equipo mozos e mozas aínda que non é
obrigatorio.

 Nº máximo de equipos: 16 equipos por categoría.
 Sistema de competición: eliminatoria directa sen repesca.
 Duración de cada partido: 10 minutos a tempo corrido en todas as
roldas.

 Arbitraxe: haberá árbitros.
 Inscricións: ata o día 7 de abril ás 14:00h
 Sorteo: 7 de abril ás 14:30h na Oficina de Xuventude do Concello de
Pontevedra - Casa Azul
MÁIS INFORMACIÓN:
http://grupo7a9cafyd.wix.com/7a9cafyd
noitesabertas@pontevedra.gal
noitesabertas.gal
http://noitesabertas.com/

