
FICHA DE INSCRICIÓN

¿A cal vas asistir?

      Semana 25-29 Xuño

      Semana 2-6 Xullo

      Semana 9-13 Xullo

Nome:....................................................

Apelidos:...............................................

.............................................................

DNI:.......................................................

Data nacemento:.....................................

DOMICILIO:

Rúa ......................................................

Número: .... Piso: .......C.P........................     

POBOACIÓN: ..........................................

Teléf. móbil ........................................... 

Teléf. móbil pais …..................................

Correo electrónico:

Centro no que estuda:

Autorización pai/nai/titor/titora 

Nome e ap.:

DNI:

sinatura

CPR Agarimo–Arteixo (Bus incluido)
do 25 de Xuño a 29 de Juño

do 2 de Xullo a 6 de Jullo
do 9 de Xullo a 13 de Julio

de 9:00 a 18:30 horas
para nen@s de 5 a 16 anos

información:
www.cratcoruna.com

gerencia@cratcoruna.com
Telf.666601922

Organiza:

Colaboran:

Patrocinan:



información:
www.cratcoruna.com

gerencia@cratcoruna.com
Telf.666601922

1.- O Campamento de verán 2018 ten 
como obxectivo a iniciación ao rugby, 

aproveitando as súas grandes virtudes 
educacionais; ademais da realización 

de xogos para mellorar as habilidades 
físicas dos nenos.

2.- O Campamento do C.R.A.T. Coruña 
volta tralo éxito da primeira edición, coa 

colaboración da Asociación Agarimo.

3.- O Campamento de veran 
desenvólverase nas instalacións do 

CPR Agarimo, en Arteixo e contara con 
servicio de Bús incluido con saida e 

chegada no Palacio da Opera.

4.- As datas do Campamento son en tres 
quendas 25-29/06, 2-6/07 e 9-13/07, o 

horario é de 9:00 a 18:30 horas.

5.- Os monitores serán xogador@s
de DH e DHB. Haberá visita de 

xogadoras internacionias . 
Inclúe: Transporte, almorzo, comida, merenda, 

camiseta campa e material actividades

1.- O campamento terá un total de 30 
prazas. As idades estarán 

comprendidas entre os 5 anos e 16 
anos, separados en grupos por idades. 
2.- A inscrición poderase realizar do 16 

de abril ata o 20 de Xuño da seguinte 
forma e seguintes lugares:

Deberase cubrir a ficha de inscrición e 
presentalo en:

 No local social do CRAT, “La  Olimpica” 
, en Alredo Vicenti, 36. (15011 – 

A Coruña), ou
 Por e-mail, enviado os datos da folla 
de inscrición e xustificante de pago a:  

gerencia@cratcoruna.com
3.- Unha vez inscrito enviarase por 

mail toda a información precisa.
4.- Os participantes terán que abonar 

unha cota de inscrición de 120€/semana 
Descontos por: 2 semanas 10%, 3 

semanas 20%. Engádense descontos 
en 2 irmans 5% e 10% por 3 irmans 
indicando o nome do campista a: 

La Caixa
ES68 2100 2725 20 0200021623

ABANCA
ES31 2080 0708 95 3040002023

Documentación precisa:
Xustificante bancario do pago

Ficha de inscrición (nesta folla)
 Cuestionario campa cuberto.

Para calquera dúbida, contactar con 
Lupe Llamosas no móbil 666601922 ou 
por mail a gerencia@cratcoruna.com

Atent@s a máis Info do campa e 
imaxes nas RRSS do CRAT.

DESCRICIÓN 
DO CAMPAMENTO 

NÚMERO DE PRAZAS
 E IDADES E INSCRICIÓN 


