OS SENDEIROS DE FOZ
ASOCIACIÓN FEDERADA NA FGM

http://fgmontanismo.es/clubs/

INFO, Telf
Whatsapp

Roberto 670369017
Laura 606718482

Con motivo da viaxe a 47 MARCHA NACIONAL DE MONTAÑEROS VETERANOS de CREVILLENTE, ALICANTE, do 9 ó 12 de
Outubro de 2020, informar que como se vai realizar en avión, a reserva será o prezo do billete de avión, e o que
desexe facer seguro terá que sumarlle o prezo do mesmo, so será efectiva a reserva cumprindo os prazos e co ingreso
Documentos a levar

ACTIVIDADE
4 DÍAS OUTUBRO
ITINERARIO
APROXIMADO

Cada participante levará o seu documento DNI, Tarxeta sanitaria e licenza Federativa

47 MARCHA NACIONAL de MONTAÑEROS VETERANOS.
Crevillente, Alicante. 2020.
VIERNES 9
SÁBADO 10
DOMINGO11
LUNS 12
Salida:
Foz 13:30h.
Ferreira 13:50h.

HOTEL
Prezo total persoa
ata mércores,
30 de Setembro
Ingreso reserva
ata mércores,
11 de Decembro

FORMA PAGO

Recollida
documentación

Ruta marcha,
e comida oficial

Regreso a Foz.

PENSIÓN COMPLETA EN HABITACIÓN DOBRE
https://laspalmerasresort.com/

SOCIO/A
Federado
410€

SOCIO/A
Non Federado
420€

SOCIO TEMPORAL
440€

MENOR SOCIO
260€

170€/ Persoa
Participante

170€/ Persoa
Participante

170€/ Persoa
Participante

170€/ Persoa
Participante

Ingreso cuenta BANCO SABADELL FOZ
IBAN ES62 0081 2287 6600 0113 9821

Documentos a llevar

Soamente sera devolta a reserva e demas
pagos,por causa de forza maior e xustificada,
a condición de que sexa posible atender os pagos
a provedores da viaxe

Cada participante levará o seu documento DNI, Tarxeta sanitaria y licenza Federativa

Pódese contratar un seguro de viaxe por 15€ viaxe e persoa.
(*) DOCUMENTO RESERVA E CONSENTIMENTO INFORMADO
INSCRICIÓN PARTICIPANTES VIAXE 47 MARCHA NACIONAL MONTAÑEROSVETERANOS, CREVILLENTE ALICANTE, 9,10,11 e
IMPORTANTE: OBRIGATORIO ENVIAR ESTA reserva-inscrición POR E-MAIL OU FOTO POR WHATSAPP Á ASOCIACIÓN, TOTALMENTE
CUMPRIMENTADA

Condición especificar
SOCI@
SOCI@TEMPORAL
NEN@ SOCI@

Teléfono móbil
contacto

NIF

Data Nacemento
DD/MM/AAAA

Nome e Apelidos

S
E R
G O
U

F
E
D
E

(fila para
representante/titor
familiar asinante) (**)

O asinante, intervindo en nome propio, como soci@ individual ou como soci@ titular-familiar que á súa vez representa como nai/pai ou titor responsable ao seu
cónxuxe e fillos, ten pleno coñecemento das condicións da actividade á que se inscribe, en concreto afirma ter coñecemento sobre os seus requisitos e ser
informado por: ASOCIACIÓN OS SENDEIROS. En concreto o asinante asume plenamente que a práctica do deporte en xeral, e dos deportes contemplados dentro
desta Asociación de Senderismo e Montañismo, entrañan unha serie de riscos previsibles, que deben ser coñecidos e aceptados por quen voluntariamente
desenvolve estas actividades, autorizando que participe nesta actividade a súa familia facéndose totalmente responsable da mesma.
USO DE IMAXES: Pola presente, o asinante autoriza a esta Asociación para empregar as fotografías e imaxes tomadas durante as actividades que se desenvolvan
baixo o seu amparo e organización ou a que se inclúan en calquera soporte audiovisual, web, redes sociais, etc.; para efectos de reprodución e comunicación
pública. Esta autorización de utilización do contido gravado e da imaxe, faise ao amparo do disposto na Lei Orgánica 1/1982, do 5 de maio, de Protección Civil do
Dereito á Honra, á Intimidade Persoal e Familiar e á Propia Imaxe. A autorización que aquí se concede sobre este material terá un uso de carácter académico
cultural e a mesma non está sometida a ningún prazo temporal nin está restrinxida a ámbito nacional algún

RESERVA POR PERSOA

170€ X

Nº PERSOAS
PARTICIPANTES

TOTAL RESERVA

DATA INGRESO
RESERVA

Firma representante/titor

