
CTO. DE ESPAÑA DE NATACIÓN JÚNIOR E INFANTIL POR

CCAA

Plan de Viaxe
Oviedo, 17 e 18 de febreiro de 2018.

Saída, venres 16 de febreiro
Santiago a las 08:30 horas no el Hotel Puerta del Camino

A Coruña a las 09:15 horas na piscina de Elviña

Aloxamento en Oviedo
Hotel Ayre Alfonso II
c/ Ramiro I, 30
33012 Oviedo

Regreso, domingo 18 de febreiro 

Ó rematar a competición, e en percorrido inverso.

Prégase a todos os compoñentes da selección confrmen o lugar de incorporación á mesma.

Todos os compoñentes da Selección, deberán levar o uniforme ofcial da FEGAN.

Os  deportistas  menores  de  idade  deberán  enviar  a  autorización  debidamente  cuberta  ou  entregala  ós
responsables no momento de incorporarse á viaxe.

Os deportistas que precisen un escrito/xustifcación para o seu centro de estudos, deberán comunicalo a
info@fegan.org.
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AUTORIZACIÓN
Queremos darlle o noso parabén por ser seleccionado o seu fllo/a para participar coa Selección Galega de
Natación.

Por tal motivo, desexamos que o autorice para desprazarse ó  Campionato de España Júnior e Infantil por
CCAA que se celebrará en Oviedo os días 17 e 18 de febreiro de 2018.

D/Dª: ________________________________________________________________________________________________________

Pai, nai ou titor legal de: _____________________________________________________________________________________

Autorizo:

Ao meu fllo/á desprazarse a realizar a actividade deportiva-recreativa organizada pola Federación Galega de
Natación, para a que foi  seleccionado,  acompañado do xefe de equipo e corpo técnico, eximindo a esta
Federación e no seu caso o delegado da expedición ou xefe do equipo de calquera responsabilidade derivada
da neglixencia ou desobediencia do meu fllo/a.

En_________________________a_______de________________de 2018.

Asdo.

Enviar por fax (981290900)  ou correo electrónico (info@fegan.org)  antes do mércores 14 de febreiro,  ou
entregar no momento da incorporación á viaxe.
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