
 

PREINSCRICIÓN VIAXE Á NEVE (ANDORRA)  

A concellería de Deportes e a concellería de Educación e Xuventude, do Concello de Sada, a 

través da empresa de viaxes Nautalia,  programa unha Viaxe a Neve a Andorra na estación 

invernal de Vallnord para maiores de 12 anos (cumpridos o 1 de febreiro de 2019) do 9 ao 16 

de febreiro.  

O Concello de Sada oferta 50 prazas para a Viaxe á Andorra coas características que abaixo se 

detallan a un prezo de 395€/adulto e 365€/de 12 a 17 anos. As preinscricións para participar 

na Viaxe a Andorra se poderán entregar nas oficinas da concellería de Deportes (Avenida da 

Mariña, 25 . Planta Baixa) o unas oficinas de Nautalia Viajes (C/Juan Flórez, 53) 

O prazo de presentación da presinscrición será ata o 28 de xaneiro de 2019 ás 13:00 horas. No 

caso de recibir máis solicitudes que as prazas terán preferencia as persoas empadroadas no 

Concello de Sada e, de de ser necesario, un sorteo público na área de Deportes ás 13:30 horas 

do luns 28 de xaneiro 2019, e avisarase por teléfono aos admitidos/as para indicarlles a 

documentación que deben presentar para confirmar a súa praza.  

Cada participante aboará unha cota de participación de 395€/adulto e 365€/de 12 a 17 anos. 

Non teñen que pagar a cota nin presentar documentación (excepto a preinscrición que se 

achega a este escrito) ata que o Concello de Sada ou Nautalia Viajes lles confirme a praza. As 

solicitudes que non cumpran cos requisitos serán anuladas do sorteo automáticamente. Máis 

información na web do Concello de Sada (www.sada.gal)  

____________________________________________________________________________  

PREINSCRICIÓN VIAXE A ANDORRA (CONCELLO DE SADA - NAUTALIA) 

Nome: ………………………………………………………………………………. Data de nacemento ……/……/……. 

Pai, nai ou titor/a se é menor de idade: ………………………………………………………..……………. 

DNI:……..…………..…………Teléfono fixo:………………………………Teléfono móbil:…………….………….……. 

Correo electrónico………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Enderezo:……………………………………………………………………..Cidade:…………………….... CP:…………………  

 

Sada,……de………………………….de 2019  

SINATURA (DO PAI, NAI TITOR/A SE É MENOR DE IDADE) 


