
Xogando co xadrez

www.xogandocoxadrez.eu

Curso 2012-2013
ACTIVIDADES FINAIS DO

AGAXAGAX

4. De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei
Orgánica 15/1999 os datos de carácter persoal declarados
pasarán a formar par te do ficheiro denominado
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS, do que o responsable do
tratamento será o Concello da Coruña, dos que as
finalidades e usos previstos serán os seguintes: xestión
centralizada das instalacións deportivas municipais, das
actividades impartidas nas mesmas e do uso de
instalacións. Así mesmo infórmase de que se publicarán a
través do portal web municipal as listas de solicitantes dos
cursos, e outras actividades ofertadas, publicación de
resultados, e outras cuestións relativas ao desenvolvemento
da actividade. Autorízase a tomar imaxes das actividades
que se realicen nas actividades sempre que se utilicen para a
promoción e difusión das devanditas actividades, así como á
a utilización do móbil e correo electrónico como forma de
aviso e comunicación por parte do Servizo Municipal de
Deportes. Para prestar o servizo o Concello cederá os datos
á entidade coorganizadora, que será encargada a do
tratamento nos termos en que o define o artigo 3.g) da LOPD,
asumindo os preceptos establecidos no seu artigo 12. Os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
aos datos persoais rexistrados neste ficheiro poderanse
exercer ante o Rexistro Xeral do Concello da Coruña (Praza
María Pita, 1) nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e
17 da devandita Lei Orgánica.

MÁIS INFORMACIÓN EN:
981 150 168

correo@agax.org

Nome:

Apelidos:

Data de nacemento:

DNI:

E-mail:

Teléfono:

FAITE SOCIO DE AGAX
E terás mais oportunidades

para gañar a Playstation 3!

COTA DE 5 EUROS

E DE AGASALLO LEVARÁS UN LIBRO

MÁIS INFORMACIÓN EN:
981 150 168

correo@agax.org



Palacio dos Deportes de Riazor, A Coruña
24 de maio, 31 de maio e 7 de xuño de 18.00 a 19.00 h

24 de maio ás 18.00 h
24 de maio ás 19.00 h
31 de maio ás 18.00 h
31 de maio ás 19.00 h
7 de xuño ás 18.00 h

7 de xuño ás 19.30 h

Poden participar todos os interesados das categorías
Benxamín (Escolares matriculados en 2º, 3º e 4º de
primaria) e Alevín (matriculados en 5º e 6º de
primaria).

O programa no curso
2012-2013 foi unha actividade do Concello da
Coruña, coordinada pola Asociación Galega de
Axedrecistas e coa participación de diferentes
colexios coruñeses. agradece a colaboración
do Club de Iniciativas Deportivas Universitarias
(CIDU), Ludo, Alexandre Bóveda e S.C.D. Palaestra
que fixo posible a correcta celebración das diversas
actuacións desenvolvidas.

Torneo por Sistema Suízo a cinco roldas

Entrega de premios:

Os interesados deben encher os seus datos e
entregalos no Palacio dos Deportes de Riazor.

Xogos Escolares de Xadrez

AGAX

1ª Rolda:
2ª Rolda:
3ª Rolda:
4ª Rolda:
5ª Rolda:

Toda a información destas actividades en www.xogandocoxadrez.eu

Fase final dos xogos escolares

Nome:

Apelidos:

Colexio:

Curso:

Data de nacemento:

DNI:

Nome pai/nai/titor (nome completo):

DNI:

Teléfono:

Móbil:

Sinatura:

Inscrición nos xogos escolares

A entrega da inscrición asinada supón o coñecemento
e aceptación das seguintes normas:

1. Aceptación do compromiso organizativo.

2. Aceptación do regulamento propio da competición.

3. Veracidade dos datos do xogador/a: Nome, apelidos
completos, data de nacemento, e DNI (se tivese), e a
súa autorización e coñecemento do regulamento e
normas de participación polos seus proxenitores e
titores.

Día do Deporte

O vindeiro celebrarase o Día do Deporte na
Coruña. Pola mañá teremos actividades de xadrez nos
xardíns de Méndez Núñez.

O Día do Deporte coincide coa fundación da nosa
entidade hai 24 anos, con tal motivo realizaremos un
torneo pola tarde.

Domingo 16 de xuño. Sporting Club Casino.
Aberto a todas as idades e categorías.

Ritmo: 15 minutos finish

Torneo por Sistema Suizo a cinco roldas

17.00 h
17.30 h
18.00 h
18.30 h
19.00 h

Entrega de premios: 19.30 h
- Trofeos para os tres primeiros clasificados
- Trofeo para os mellores sub18, sub14 e sub10
- Medallas para todos os sub14

16 de xuño

Xardíns de Méndez Núñez de 11.00 a 14.00 h

Cota de Inscrición: 2 euros

TORNEO ANIVERSARIO DE AGAX

1ª Rolda:
2ª Rolda:
3ª Rolda:
4ª Rolda:
5ª Rolda:

SORTEO

A continuación desta entrega
realizaremos o sorteo da
Play Station.
No mesmo poden participar os inscritos no programa
Xogos Escolares do Concello da Coruña e as bases
están publicadas na nosa páxina web.

PLAY STATION
DE


