
Boletín de inscrición
Nome do/a neno/a

Teléfonos Idade

opcións e tarifas
1ª quenda - 10:00 a 14:00 h   42 euros

Culleredo,              de                     de 2016

Asdo.:
(necesaria a sinatura dos dous proxenitores)

as persoas que asinan autorizan

Nome da nai ou titor/a DNI

1- A captación de imaxes  e divulgación            SI           NON

2- A consulta dos datos de padrón   SI            NON

3- O traslado do/a neno/a ao centro de saúde máis próximo, de ser necesario, por
enfermidade ou accidente             SI            NON

4- A saída do/a neno/a actividades que teñan lugar fóra do centro onde se imparten
as clases.

5- Que as seguintes persoas recollan ao/á neno/a á saído do campamento:

     Nome                                                                             DNI

    Nome                                                                              DNI

    Nome                                                                              DNI

    Nome                                                                              DNI

6- Que o/a alumno/a asistente abandone só/soa o centro onde se imparten as actividades
do programa.           SI           NON

Especificar datos médicos de interese

Especificar alerxias

Outros datos de interese socioeducativos e de comportamento

non empadroados

21 euros

empadroados

Para obter información ou para calquera aclaración ou incidencia durante o
campamento facilitamos o número  de teléfono e o correo de contacto:
981 665 597  cultura@culleredo.es

42 euros

non empadroados

21 euros

empadroados

� O campamento terá lugar en dúas quendas no Conservatorio municipal de Música

  1ª quenda - do 4 ao 8 de xullo

  2ª quenda - do 1 ao 5 de agosto
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� Farase unha matrícula que se
entregará no edificio de Servizos
Múltiples do Burgo, en horario de 9:00
a 14:00, entre o 23 de maio e o 13 de
xuño.

� Dirixido a nenos/as de entre 5 e 11
anos.

� 30 prazas.

�Os nenos/as con capacidades
diferentes ou especiais deberán
consultar as condicións de inscrición.

� Terán preferencia os empadroados
  en Culleredo.

� Nº de conta  Abanca

ES08-2080-0065-3131-1000-0137

� No momento da inscrición haberá que
 entregar a seguinte documentación:
  - Boletín de inscrición.
  - Xustificante bancario do aboamento
   do importe do campamento, onde
    o ordenante sexa o/a neno/a inscrito.
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s 1- Os pais serán puntuais á hora de
traer ao/á neno/a á entrada e saída do
campamento.
2- Durante todo o obradoiro os pais ou
titores terán que ter o teléfono operativo.
3-Non están permitidos os aparellos
electrónicos nin xoguetes durante o
campamento.

4-Os/as nenos/as terán que traer roupa
cómoda e que se poida manchar, e os
máis pequenos unha muda, se o
precisan.
5- Os/as nenos/as deberán traer merenda
para media mañá e auga.

O campamento está dirixido tanto a nenos que non teñen ningún tipo de coñecemento
musical, como a aqueles que xa asistiron a clases de música e queren reforzar
aspectos tan importantes como a interiorización de ritmos, a escoita activa e o oído
musical.
Para conseguir unha comprensión integral da música, empregarase a metodoloxía
Dalcroze, de forma que a través do movemento, a expresión corporal e xogos, os
nenos aprenderán dunha forma amena e divertida a diferenciar diferentes ritmos,
educar o oído e mesmo a improvisar.p
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Nome do pai DNI

Data de nacemento

* As bonificacións sobre estas tarifas serán as recollidas nos prezos públicos vixentes  por ensinanzas e
actividades educativas. Os datos persoais que nos comunique serán tratados de acordo coa Lei orgánica
15/1999 de protección de datos e de caracter persoal.

2ª quenda - 10:00 a 14:00 h   42 euros21 euros
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No Conservatorio municipal de Música
1ª quenda: do 4 ao 8 de xullo

2ª quenda: do 1 ao 5 de agosto


