
 

 

Estimados pais: 

O  venres 29 de novembro de 2019  vaise celebrar no polígono industrial de Bértoa ( Carballo) 
unha carreira de campo a través,  organizada polo Concello de Carballo, na que o seu fillo/-a  

quere participar. 

•Os nenos estarán acompañados por persoal do centro e terán que estar no colexio ás 9:30 
horas coma tódolos días. A proba rematará antes das 14:30h. 

•Os nenos recibirán máis información os días previos ás probas. 

Por favor asine a seguinte autorización para permitir ao seu fillo participar nesta competición. 

Don/a………………………………………………………………………………………………… 

pai,nai, titor/a do alumno/a:…………………………………………………………………………  

Autorizo a participar ao meu fillo na proba de campo a través que se celebrará no polígono de 
Bértoa o día 29 de novembro de 2019. Asemesmo informo que meu fillo/a non ten ninguna 
enfermidade,lesión,…. que lle impida participar na mesma. 

DNI do pai/nai ou titor/a: ………………………………………………….      

Data de nacemento do neno (MOI IMPORTANTE): …………………… 

O último día para  entregarlle esta folla asinada ao seu mestre de educación física é o: mércores 
14 de novembro de 2019 

Asdo.:…………………………………………………………………………. 

Un saúdo 

 

Estimados pais: 

O  venres 29 de novembro de 2019  vaise celebrar no polígono industrial de Bértoa ( Carballo) 
unha carreira de campo a través,  organizada polo Concello de Carballo, na que o seu fillo/-a  

quere participar. 

•Os nenos estarán acompañados por persoal do centro e terán que estar no colexio ás 9:30 
horas coma tódolos días. A proba rematará antes das 14:30h. 

•Os nenos recibirán máis información os días previos ás probas. 

Por favor asine a seguinte autorización para permitir ao seu fillo participar nesta competición. 

Don/a………………………………………………………………………………………………… 

pai,nai, titor/a do alumno/a:…………………………………………………………………………  

Autorizo a participar ao meu fillo na proba de campo a través que se celebrará no polígono de 
Bértoa o día 29 de novembro de 2019. Asemesmo informo que meu fillo/a non ten ninguna 
enfermidade,lesión,…. que lle impida participar na mesma. 

DNI do pai/nai ou titor/a: ………………………………………………….      

Data de nacemento do neno (MOI IMPORTANTE): …………………… 

O último día para  entregarlle esta folla asinada ao seu mestre de educación física é o: mércores 
14 de novembro de 2019 

Asdo.:…………………………………………………………………………. 

Un saúdo 

 


