
 

INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS 
LUGAR DE REALIZACIÓN 

Campo de golf de Meis (Pontevedra) 

HORARIO DO CAMPUS 

De 09:30 a 13:30 h. (O autobús sairá dende Pontevedra ás 8:45 h.  pasando por Sanxenxo ás 
9:10 h. A volta será as 13:50 h en Sanxenxo e ás 14:15 h en Pontevedra). 

PREINSCRICIÓN  

Cubrir a ficha de inscrición do díptico e enviar por correo electrónico  a 
campaveran@anias.es  ou entregar na oficina de Anias na rúa Echegaray, 39 baixo, 
Pontevedra.  
(Tamén se pode descargar a ficha dende as páxinas web que aparecen na portada) 

PRAZO DE PREINSCRICIÓN  

Semana do 27 ao 01 de xuño: ata o 17 de xuño 
Semana do 11 ao 15 de xullo: ata o 30 de xuño 
Semana do 25 ao 29 de xullo: ata o 15 de xullo 

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR  UNHA VEZ CONFIRMADA A PRAZA 

Unha vez confirmada a praza por Anias mediante un correo electrónico, cada participante  
deberá achegar, no prazo de catros días, a seguinte documentación: 
- Xustificante de ingreso bancario 
- Fotocopia do DNI do pai/nai/titor/a 
- Fotocopia da tarxeta sanitaria 
- 1 foto tamaño carné do neno/a 
Forma de entrega: por e-mail a campaveran@anias.es  ou na  rúa Echegaray, 39, baixo 
Pontevedra. 
(Anias resérvase o dereito a  anular unha ou máis semanas do campus de golf se non se cubre o 
mínimo de 20 participantes por grupo).  

PREZO POR SEMANA 

100€  (inclúe desprazamento diario de ida e volta en autobús, material de golf  e  entrega de 
diplomas). 

FORMA DE PAGO 

Mediante ingreso bancario no número de conta: ES45 2080 5480 97 3000131395 (A Banca). 

INFORMACIÓN 

Oficina Anias: Rúa Echegaray, 39 baixo (Pontevedra)  
Teléfonos: 986 86 45 98 / 649 34 64 57  / 629 83 49 33  

HORARIOS E LUGARES DE SAÍDA E DE CHEGADA DO AUTOBÚS 

LUGAR LUGAR DA PARADA HORA DE SAÍDA HORA DE CHEGADA 

PONTEVEDRA Parada de autobús da Rúa Alameda 8:45 h 14:15 h 

SANXENXO Rúa Progreso Nº4 (fronte a igrexa parroquial) 9:10 h 13:50 h 

 
 
 
 

 

CAMPUS DE GOLF 2016 
 CAMPO DE GOLF DE MEIS 

DATAS 
Do 27 de xuño ao 1 de xullo (Iniciación) 

Do 11 ao 15 de xullo (Iniciación) 
Do 25 ao 29 de xullo (avanzado) 

DIRIXIDO A 
Nenos/as de 8 e 14 anos 

 
 PRÁCTICA DO GOLF ACTIVIDADES LÚDICAS 

 
 

 

 

www.campodegolfmeis.com www.anias.es www.nontedurmas.org www.chandofento.com 

Prazas 
Limitadas 



 
 

 

FICHA DE INSCRICIÓN 
SOLICITANTE: PAI / NAI / TITOR/A 

APELIDOS:                                                                                  NOME:  

DNI:                            TEL. CONTACTO:                                   E-MAIL: 

ENDEREZO:  

SOLICITO PRAZA PARA 

APELIDOS/NOME:                                                                                DATA  NACEMENTO:     /    / 

APELIDOS/NOME:                                                                                DATA  NACEMENTO:     /    / 

APELIDOS/NOME:                                                                                DATA  NACEMENTO:     /    / 
 
 
 

SINALE CUNHA “X” A/AS SEMANA/S QUE SOLICITA 

 1ª Semana: Do 27 de xuño ao 1 de xullo (Iniciación) 

 2ª Semana: Do 11 ao 15 de xullo (Iniciación) 

 3ª Semana: Do 25 ao 29 de xullo (Avanzado) 

 
 
 

OBSERVACIÓN DE CADA NENO/A (Necesidades especiais, alexias, outras…) 

 
 
 
 
 

AUTORIZO  A TOMA DE IMAXES E REXISTRO DE SON:  
coa  posible aparición do/a menor para a difusión da actividade nas web que aparecen 
na portada deste díptico. 

AUTORIZO 

SI 
 

NON 
 

AUTORIZO Á APARTICIPACIÓN DO/A MENOR NAS ACTIVIDADES: 
Estou informado e acepto as normas de funcionamento e as actividades programadas  
na/s semana/s elixida/s. 

AUTORIZO 

SI 
 NON  

AUTORIZO A QUE O MENOR REALICE A VIAXE DE IDA E VOLTA AO CAMPAMENTO  
EN  AUTOBÚS 

AUTORIZO 

SI  NON  

AUTORIZO PARA QUE O MENOR  REGRESE SÓ AO DOMICILIO DENDE A PARADA DO  
AUTOBÚS 

AUTORIZO 

SI  NON  

PERSOAS AUTORIZADAS PARA A RECOLLIDA DO MENOR 

APELIDOS E NOME:  DNI: 

APELIDOS E NOME:  DNI: 

APELIDOS E NOME:  DNI: 
 

       Data: 
       Sinatura: 

 
LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL/ CLAÚSULA DE INSCRICIÓN DE MENORES:  
Consonte ao disposto na Lei Orgánica15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, Anias co CIF 35307943 E, sita na rúa 
Echegaray nº 39 baixo 36001 Pontevedra infórmalle, que os datos recollidos a partir do presente formulario serán incorporados nun ficheiro 
automatizado da empresa para a xestión e tramitación da inscrición do seu fillo/a na actividade CAMPUS DE GOLF 2016. Pode exercer os seus dereitos 
e os do seu fillo/a, de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante un escrito dirixido a persoa de Ana Mª Carballal Martínez e na dirección 
da RÚA ECHEGARAY, 39 BAIXO, 36002, PONTEVEDRA, así como revocar o consentimentos antes solicitados dirixíndose á mesma dirección. Mentres non 
nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos e os do seu fillo/a non foron modificados, e que se compromete a notificarnos calquera 
variación e que temos o consentimento para utilizalos coa finalidade de impartir a actividade na que vostede inscribiu ao seu fillo/a e cumprir coas 
obrigas propias, entre as que se atopan a xestión e a remisión daquelas circulares informativas  ás familias  e ás entidades organizadoras da actividade. 

 
 

 

DESCRICIÓN 
 

� O Campus de golf 2016 ofrece unha alternativa de ocio e deporte na natureza 
destinada  a nenos e nenas de   8 a 14 anos. 

� Os/as participantes recibirán diariamente  clases de golf da man dun adestrador  
do campo de golf. 

� A actividade levarase a cabo nas instalacións do Campo de Golf de Meis e porase 
a disposición dos asistentes un autobús diario para as viaxes de ida e volta 
dende Pontevedra e Sanxenxo ao campo de golf. 

� A duración será dunha semana de luns a venres  en horario de mañá de 9:30 a 
13:30 h, podendo elixir as seguintes datas e niveis: 
 

- do 27 de xuño ao 1 de xullo (Iniciación) 
- do 11 ao 15 de xullo (Iniciación)  
- do 25 ao 29 de xullo (Avanzado) 
 

OBXECTIVOS 
 
- Introducir aos nenos e nenas na práctica do golf (nivel iniciación). 
- Perfeccionar a técnica e avanzar na práctica do golf (nivel avanzado). 
- Posibilitar o contacto coa natureza e a adquisición de hábitos saudables.  
- Desenvolver a habilidade de traballar en equipo mediante dinámicas do xogo 
- Desenvolver valores como o compromiso, a cooperación ou a comunicación. 
- Concienciar no coidado e protección do medio ambiente. 
- Potenciar a capacidade creativa 

 
 

ACTIVIDADES 
 
Ademais das sesións diarias de golf  con  técnicas de adestramento e saídas a campo, 
levaranse a cabo outro tipo de  actividades  complementarias  que ofrecen  aos/ás 
participantes unha oportunidade única para gozar en grupo das alternativas que 
ofrece o entorno natural:   

- Deporte de orientación 
- Xogos cooperativos 
- Rutas de sendeirismo 
- Xogo de pistas 
- Obradoiros 

 

 


