CURSO DE INSEMINACIÓN
O Clube de Xóvenes Gandeiros organiza un Curso de Inseminación Artificial durante os días 25 e 26 de
Novembro en SAT A VEREDA en Pacios – Castro de Rei - Lugo.
Nel trataranse os seguintes temas:
Aspectos básicos de anatomía e fisioloxía do tracto reprodutor da vaca.
Detección do celo. Métodos auxiliares de detección do celo. Inseminación Artificial. Manexo de seme. Desconxelación de
seme sexado ou non. Manexo do tanque do seme. Prácticas con úteros. Inseminación en pezas de matadoiro. Prácticas en
Inseminación con vacas. Xestión dos medicamentos. Tratamentos hormonais. Principais patoloxías asociadas á
reprodución. Prácticas de inseminación con vacas.

CUSTO: 200€ (socios do Clube con antigüidade superior a 1 ano) - 300€ (non socios)
inclúe: clases teóricas, clases prácticas, materiais, comidas e seguro de accidentes.
INSCRIPCIÓN: Estará condicionada a un grupo de 15 alumnos.
IMPORTANTE: Só se considerará inscrito, aquel alumno que remita este Boletín de Inscripción e o xustificante de ter
feita a transferencia bancaria, na conta ES07-3070-0035-2960-4762-2524 (Caixa Rural Galega) da que é titular o Clube
de Xóvenes Gandeiros de Galicia. Concepto: Curso INSEMINACIÓN + “nome alumno”; antes do 10 de Novembro.
Para calquer dúbida contacta con nós nos tfnos./fax: 981 573 775 • 981 573 879 ou no mail: clubexovenes@fefriga.com.

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN
Alumno/a:.........................................................................................................................Nºsocio/a Clube:.............
DNI:.........................................Data Nacemento:..............................Gandería: .......................................................
Desexa formalizar a súa inscripción como participante do CURSO DE INSEMINACIÓN, que terá lugar os días 25
e 26 de Novembro de 2016, en Castro de Rei. A tal fin envía xustificante da transferencia bancaria pola cantidade
de ____€, importe dos conceptos reseñados na convocatoria e que manifesta coñecer.
Enderezo: .............................................................................. Localidade: .........................................C. Post..........
Provincia ...................................Tfnos:...................................E-mail: .......................................................................
Ley Orgánica 15/1999, informámoslle de que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro, cuxo responsable é CLUBE XÓVENES
GANDEIROS DE GALICIA con domicilio en Rúa Melide 25-27 Baixo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña). A finalidade deste ficheiro é realizar a
xestión de cursos de formación, concursos e eventos que organiza o Clube. Informámoslle que os seus datos poderán ser cedidos a entidades
colaboradoras e organizadoras das actividades e eventos, co fin de levar a cabo a xestión das mesmas.
Informámoslle de que, marcando a casa habilitada a tal efecto, autoriza para a toma e posterior difusión e publicación da súa imaxe e/ou a do menor
que representa durante o desenrolo das actividades organizadas polo Clube e a súa posterior publicación nos taboleiros, memorias, páxina Web e
Redes Sociais do Clube, co fin de difundir e promocionar as actividades que se levan a cabo no mesmo.
SI autorizo / NON autorizo a toma e publicación da miña imaxe e/ou a do menor que represento.
Asimesmo, informámoslle de que, marcando a casa correspondente, poderá serlle remitida información actualizada sobre novas actividades que
organice o Clube.
SI desexo /
NON desexo recibir comunicacións.
Se o desexa poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito á dirección sinalada, adxuntando unha
fotocopia do seu DNI.

En ........................................., a ............. de ................................... de 2016
Asinado,

