
                  Esta actividade require unha aportación  para inscripción en Basket-gal 

          XADREZ : VENRES de 16:30 a 18:00                                                                                           Custo: 15 €/ mes
                 Desconto para familas do 20% o segundo inscrito e sucesivos

          JUDO :    MARTES de 18:45 a 20:00                                                                                            Custo: 18 €/ mes
                Esta actividade pode requerir gasto adicional pola licencia

          TEATRO: MARTES de 17:00 a 18:00                                                                                           Custo: 15 €/ mes 
                 Nesta actividade en caso de inscripción de 2 ou máis irmáns ten desconto de 3 €/alumn@

          BAILE: XOVES DE 17:00 A 18:30                                                                                                   Custo: 13 €/mes
                  Nesta actividade en caso de inscripción de 2 ou máis irmáns ten desconto de 3 €/alumn@

          PATINAXE: XOVES de 19:00 a 20:30                                                                                          Custo: 15 €/ mes
                 Grupo mínimo 4 alumnos, e máximo de 6; no caso de non xuntar grupo axustaríase o prezo

          GUITARRA / BAIXO nivel básico: LUNS de 18:30 A 19:30                                                 Custo: 15 €/ mes
                 Grupo mínimo 4 alumnos, e máximo de 6; no caso de non xuntar grupo axustaríase o prezo

          GUITARRA / BAIXO nivel avanzado: LUNS de 19:00 A 20:00                                       Custo: 15 €/ mes
                 Grupo mínimo 4 alumnos, e máximo de 6; no caso de non xuntar grupo axustaríase o prezo

          ESCULTURA:  XOVES de 18:00 a 20:00                                                                                    Custo: 20 €/ mes

                Para descubrir as emocións danzando. Grupo mínimo 6 persoas

           DEFENSA PERSONAL: VENRES de 20:30 a 21:00                                                                   Custo: 25 €/ mes

                  Require un grupo minimo de 10 persoas

          KAYAK: MARTES de 17:00 a 19:00                                                                                            Custo: 25 €/ mes

                  Require roupa adecuada. Os alumnos poden cambiar o día e ir xoves ou sábado

               

          FÚTBOL SALA: luns/mércores  e venres según categoría                                               Custo: 20 €/ mes
                  Esta actividade pode requerir gasto adicional por custos que impoña a Federación de Futbol

          BALONCESTO: MÉRCORES de 18:30 a 20:00 venres de 19 a 20:30                                 Custo: 15 €/ mes 

                 A aportación inclúe o material

           SKATE: MARTES de 18:30 a 20:00                                                                                                    Custo: 25 €/ mes

                 A aportación inclúe o material e as proteccións

          LUTHERÍA ELECTRÓNICA: XOVES de 16:30 a 17:30                                                                        Custo: 13 €/ mes

               Grupo mínimo 5  persoas. Construir Instrumentos musicais eletrónicos se pedirán materiais de reciclaxe                                                      

           RISOTERAPIA : MARTES  de 18:00  a 19:00                                                                                     Custo: 15 €/ mes

                 Desconto de 3€ por inscripción de 2 ou máis membros dunha familia

           CONCIENCIA CORPORAL EN MOVEMENTO: XOVES de 19:00 a 20:30                                       Custo: 15€/ mes     

                                                                                                              

Actividades extraescolares   2018-19 

Nº SOCI@ 2018/19:                                                                                               

  Alumno/a:                                                                                              Idade: 

xerezade@hotmail.com
Línea

xerezade@hotmail.com
Línea

xerezade@hotmail.com
Texto tecleado
En nome da ANPA PENICHE tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o servicio solicitado.Os datos proporcionados serán gardados  perante  se manteña a relación de asociado ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal.As familias teñen direito a obter confirmación da forma en que  ANPA PENICHE  trata os seus datos personais, polo tanto ten dereito a acceder ós seus datos personais, rectificar los datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa no sexan necesarios.Así mesmo solicitamos a súa autorización para realizarlle comunicacións sobre servicios relacionados cos solicitados.
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xerezade@hotmail.com
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