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FICHA DE REMEIRX PARA O CLUBE: EQUIPO CATEGORÍA BASE 
DATOS DX REMEIRX 

Nome   Apelidos   
Dirección postal   

Código Postal   DNI   Data de nacemento 
  

Correo electrónico   Teléfono   
Días de asistencia  Martes            Xoves            Venres 

DATOS DO PAI/NAI OU TITOR/A 
Nome   Apelidos   
Dirección Postal   

Teléfono de contacto 
  

Correo 
electrónico   

¿O menor sabe nadar? (Redondear o que proceda) SI NON 

¿Algún problema de saúde ou 
enfermidade diagnosticada que deba 

de coñecer o adestrador/a? 
SI NON 

(En caso afirmativo, e si non lle impide practicar 
deporte, deberá aportar o informe médico 

correspondente) 

Documentación que deberán enviar 
por correo á seguinte dirección: 

carcoecos@gmail.com 

* Ficha Federativa cuberta a máquina e firmada 
* Fotocopia do DNI do deportista e do pai/nai/titor/a 
* Fotografía tipo carnet formato dixital 
* Documento XOGADE cuberto e firmado 

Toda esta documentación é para os arquivos do clube e a 
cumprimentación da ficha federativa, sen aportalos a nadie máis 

que a  Federación de Remo 

Autorización para a publicación de fotos/vídeos en publicacións 
web/red social do noso clube unicamente de carácter deportivo. 

SI NON 

Forma de pago IBAN  
Firma do pai/nai ou titor/a Firma dx deportista 

  

En Perillo, a ........ de ...................... de 20..... 
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INFORMACIÓN 
Os equipos do noso clube se dividen en 2 tipos: 

- Equipo de formación e iniciación: a este nivel están integradxs xs mozxs que comezan 
neste deporte, aprendendo os valores de traballo en equipo, os tipos de embarcacións, a 
técnica de remo olímpico e banco fixo... 

- Equipo de competición: a este nivel están aquelxs mozxs que queren competir, adicándolle 
un número maior de días. 

O paso do equipo de iniciación ao de competición estará suxeito ao criterio dos adestradores, tendo 
en conta principalmente o compromiso. 

HORARIOS E COSTES 
Os horarios serán os seguintes: 

- Para nados entre 2009 e 2013: martes, xoves e venres de 16 a 18h. 
- Para nados entre 2005 e 2008: martes, xoves e venres de 18 a 20h. 

Estes horarios poderían sufrir algunha modificación de acordo as mareas. O equipo de competición 
poderá ser convocado para adestrar a fin de semana. Todo esto será explicado en máis profundidade 
na reunión de inicio de tempada. 

Os costes da actividade serán os seguintes: 

- A familia dx remeirx ha de ser SOCIA do clube, tendo un custe anual de 60€ (pagables 
trimestralmente). 

- Unha cuota mensual de 40€, que inclúe a licencia e o seguro deportivo. Ademais neste 
importe inclúense os desprazamentos as regatas de bateis. Para desprazamentos ás demais 
regatas, distribuiranse os costes entre xs remeirxs e o clube, en función da disponibilidade 
económica deste último. 

ASPECTOS LEGAIS 
• A autorización da publicación de imaxes de remeirxs en calquera medio, que se poida 

realizar en adestramentos ou probas deportivas, só se utilizará co espírito de promoción da 
práctica deportiva. 

• O Club de Regatas de Perillo non se fai responsable da exactitude dos datos introducidos 
no formulario, sendo o pai/nai/titor/a o único responsable destes. 
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• En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de 
Carácter Persoal, as informacións persoais recollidas serán tratadas de forma confidencial 
co fin de xestionar a sección de remo do CLUB DE REGATAS DE PERILLO, así como 
como o envío de información doutras actividades do mesmo Club. Os datos persoais que 
se toman non poden utilizarse para outros fins. Do mesmo xeito, os datos así obtidos non 
poderán ser transferidos, excepto nos casos expresamente establecidos por lei, agás o 
consentimento do interesado. Poderá exercitar os dereitos de cancelación e oposición por 
escrito ao CLUB DE REGATAS DE PERILLO. Administración. Avda. das Américas, 33. 
PERILLO-OLEIROS (15172) A CORUÑA. 
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