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CIRCULAR DIRECCIÓN DEPORTIVA 22/03/2022 

 

CONVOCATORIA ENCONTRO DEPORTIVO DE MENORES 

SEMANA SANTA , do 11 ao 13 de abril de 2022. 

 

ONDE? 

Estación de Esquí y Bike Park Manzaneda Estación de Montaña (ourense) 

https://www.manzaneda.com/ 

CANDO? 

Incorporación o luns 11 de abril a partir das 16:00 h- 

Saída: mércores 13 de abril ás 16:00 h. 

PARTICIPANTES 

Nº prazas.- 60 

Deportistas con licenza en vigor na FEGATRI : de 6 a 16 anos (ambos incluídos) 

Adestradores con licenza en vigor na FEGATRI 

PREZO 

 68 euros  por persoa 

CONDICIÓNS 

√ Aloxamento en bungalows 

√ Inclúense tres comidas diarias, almorzo, comida,  e cea.  Dispoñibildiade de 

dietas especiais (celíacos, alérxicos,…) 

√ Instalacións deportivas 

√ Entrada a piscina e traslado dende o complexo 

√ Aberto a adestradores con licenza en vigor (de balde). Os clubs recibirán 100€ 

de subvención por cada adestrador/a que aporten. Para o abono presentarán 

factura de colaboración no evento coa aportación dos adestradores de 

referencia a nome da FEGATRI. 

 

https://www.manzaneda.com/
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 Se algún familiar ou acompañante se quixese quedar na estación e disfrutar das súas 

instalacións  eses días, terían un  prezo de 38€/ día pensión completa.  Debendo 

xestionalo directamente coa instalación no correo comercial@manzaneda.com  

 

ACTIVIDADES E EQUIPAMENTO 

Realizaranse actividades das disciplinas de natación, ciclismo e carreira  distribuídos en 

grupos por nivel e idades, dirixidas polo técnico/a correspondente. Así mesmo 

organizarase tempo de xogo e actividades de lecer destinadas a fomentar a convivenza 

e traballo en equipo. 

Os/as participantes deberán acudir polo tanto con material de adestramento das tres 

disciplinas, bicicleta, chanclas, bañador, gorro, gafas, zapatillas e roupa de 

adestramento.  Igualmente recomendase levar roupa de abrigo para as primeiras e 

últimas horas do día. 

 

INSCRICIÓNS E PRAZOS 

Ata o venres 8 de abril de 2022 ás 14:00 h. 

A inscrición realizarase on-line, a través da web da Federación Galega de Tríatlon 

www.fegatri.org, no apartado Regulamentos/inscricións accedendo ao evento de 

referencia 

- Deberá  subirse a autorización do menor asinada e a tarxeta sanitaria  á 

plataforma 

A cota de inscrición aboarase por TpV 

 

Baixas e política de Devolución 

As baixas deberán ser comunicadas á Federación Galega de Tríatlon a través do correo 
electrónico fegatri@hotmail.com, ata o remate do prazo de inscrición, venres 8 de 
abril ás 14:00 h. A partir desta data non se fan devolucións. No caso de inscricións 
incompletas (falta de documentación) rematado o prazo de inscrición. Estas serán 
anuladas e non se farán devolucións. 

 
Listaxe de agarda 

Esgotadas as prazas reservadas en calquera das categorías, abrirase unha lista de 
espera, que se xestionará diariamente, por orde de inscrición, segundo as vacantes 
que se vaian producindo, sendo o último movemento venres 8 de abril ás 19:00 h.    

 

mailto:comercial@manzaneda.com
http://www.fegatri.org/
http://fegatri.org/probas-regulamento/
mailto:fegatri@hotmail.com
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CONVOCATORIA ENCONTRO DEPORTIVO DE MENORES DE SEMANA SANTA 

ESTACIÓN DE ESQUÍ E BIKE PARK ESTACIÓN DE MONTAÑA MANZANEDA (OURENSE) 

DO 11 AO 13 DE ABRIL DE 2022 

 

DATOS DO PAI, NAI OU TITOR/A LEGAL: 

D/Dª …………………………………………………………………………………………………………………… 

con DNI Nº  ………………………………………… 

Teléfono de contacto ………………………………… 

 

Autorizo a participación de 

DATOS DO/A MENOR DE IDADE AUTORIZADO/A 

NOME E APELIDOS  …………………………………………………………………………………………………… 

con DNI Nº  ………………………………………… 

DATA DE NACEMENTO ………………………………… 

OBSERVACIÓNS (Alerxias, outros datos médicos de interese para adestradores e 
responsables) 

 

MANIFESTO A MIÑA CONFORMIDADE EXPRESA E AUTORIZO a que o/a meu/miña 
fillo/a tutelado/a cuxos datos figuran nesta autorización poida participar no Encontro 
Deportivo de Menores de Semana Santa organizado pola Federación Galega de 
Tríatlon e Péntatlon Moderno en Manzaneda (Ourense)  do 11 ao 13 de marzo de 
2022. 

 

 

 En ………………………a ………….de………………….de 2022 

 

 

 

Sinatura do pai, nai ou titor/a 

 

OBRIGATORIO SUBIR O FORMULARIO CUBERTO E ASINADO E XUNTAR A COPIA DA 
TARXETA SANITARIA  DO MENOR PARA QUE A INSCRICIÓN SEXA VÁLIDA 

 


