INFD + INSCRICIÓNS
PAVILLÓN MUNICIPAL □E DEPORTES DE BAl□NA

986 35 65 58

dep□rtes@baiona.ga1

bai□na.gal

baionacod eporte.gal O deportes.baiona

Toda a info no teu móbil, coa App BAIONACOOEPORTE

CONCELLD DE BAIDNA :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

TORNEO PALAS PAAIA 2D22 · XIX EDICIÓN
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PARA FORMALIZAR A TÚA INS CRICIÓN
1 // Antes do pago confirma se hai prazas no PAVILLÓN MUNICIPAL □E □EP □ RTES, no teléfono 986 356 558 ou no correo deportes@baiona.ga1

2 // □ prez□ da inscripción é de 6€. IMPORTANTE! O importe da inscrición será doado para os colaboradores do evento. O importe irá destinado para
axudar os voluntarios da organización do torneo[árbitros e club de tenis Baiona.]
3 // O pago poderá Facerse Físicamente no Pavillón Municipal de Deportes con tarxeta de crédito ou en metálico.

4 // Facendo o ingreso no seguinte Ne □E C□ NTA: LA CAIXA ES 95 2100 1821 6602 0018 2423 e enviando esta Folla de inscrición debidamente cuberta
co xustificante de ingreso a: deportes@baiona.ga1 ou persoalmente no PAVILLÓN MUNICIPAL □E □EP □ RTES □E BAl □ NA en horario de 10.00 a 14.00
hrs. e 18.00 a 22.00 h,

5 // N□ TA IMPORTANTE! Para tódolos participantes ternos seguro de R[ para cubrir todos aqueles accidentes ou neglixencias que ocurran durante o xogo
por parte dos organizadores, pero non ternos seguro de accidentes que cubran aqueles accidentes que sexan motivo polo propio discorrir da práctica
deportiva. Aqueles que queiran ter seguro de accidentes poderán tamitalo, pero terá que asumirse o seu custe económico por aqueles que decidan Facelo,
tendo que porse en contacto coa organización do torneo alomenos 10 días antes da súa celebración para poder contratalo.

O Acepto o uso de fotos para a divulgación do evento e publicidade en posteriores edicións.

