
  

CONDICIÓNS XERAIS 
  
  

               Prazo de inscrición  do  10 AO  17 DE   MARZO DE 2016 
  

             1.Solicitude de inscrición dispoñible no Concello ou na páxina web:            
www.concellodebegonte.es 

2.Presentar a solicitude no Concello ou remitila ao correo  antes    .                    
do 18 de marzo ás 14.30h. 

inscricions@concellodebegonte.es 
  

               REQUISITOS DE MATRICULACIÓN: 
   
                   Entregar/ enviar a solicitude correctamente cuberta e sinada. 
                    Focotocipa do dni (se nunca o  aportou ). 
                    Certificación da conta bancaria co código IBAN.  
                   
                DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 
       O recibo das actividades farase efectivo por domiciliación bancaria.   
  

O importe da actividad é para os empadroados no Concello de                                             
Begonte ou nenos non empadroados pero escolarizados nos centros                    
educativos de Begonte e Baamonde. Os non empadroados pagarán o               
dobre  dos prezos establecidos. 

  
As familias numerosas, terán un desconto 2ºfillo 25%, para 3 º 50% e  
4ºgratis . Requisito: entregar o título de familia numerosa.  

  
A adxudicación das prazas,  será por  rigurosa orde  de  presentación     
de solicitudes.  

  
O Concello de Begonte resérvase o dereito a suprimir/modificar as      
actividades e horarios, se non se acada un número mínimo de 
solicitudes. 

  
Aquelas persoas que desexen causar baixa das actividades, deberán  
comunicalo  no Concello  antes 21 de Marzo 2016,inclusive.O  importe 
aboado pola matrícula, non será devolto, no caso de causar de baixa     
despois desta data. 

  
Quen autorice  o menor a participar en calquera das actividades desta 
programación   responsabilízase de seleccionar aquelas que sexan  
acordes coas súas capacidades psicofísicas.En caso contrario, e de   
producirse calquera tipo de dano, será baixo a súa exclusiva  
responsabilidade. 

  
Tódolos participantes estarán  cubertos por un seguro de  accidentes 
contratado polo Concello de  Begonte. No caso de accidente no             
desenvolvemento  dalgunha destas actividades, deberá acudir ao 
Hospital dos Ollos Grandes ou ao Polusa,  indicando que son 
asegurados da   MutuGeneral de Seguros e avisar ó Concello. 

  

Máis información: 608 632 685.Correo: inscricions@concellodebegonte.es 

 

 

 

 

 

 

 
 

,  

  

DÍAS LUGAR 

LUNS 21 MARZO CASA DA CULTURA 

MARTES 22 MARZO 
CENTRO 

SOCIOCULTURAL  

MÉRCORES 23 MARZO CASA DA CULTURA 

PREZO: 10 € 
EMPADROADOS 

                   
PRAZAS 

LIMITADAS 

ACTIVIDADES:   CINEFÓRUM, TALLER DE MANUALIDADES, XOGOS DE MESAS, 
XOGOS POPULARES E TRADICIONAIS, ETC. 

CONCELLO 

DE BEGONTE 


