
"O Nadal no espacio"
do 23 de decembro ao 8 de xaneiro

Edificio de Servizos Múltiples do Burgo

Campamentos de Nadal
2013-2014



Boletín de inscrición
Nome do neno/a

teléfonos Idade

opcións e tarifas
obradoiro - 9:00 a 14:00 h.

almorzo -7:30 a 9:00 h.

comida - 14:00 a 16:00 h.

  67,20 euros

  20 euros

  44 euros

Culleredo a              de                     de 2013

Asdo:

o asinante autoriza

Nome do pai/nai ou titor/a DNI

1- Á captación de imaxes              SI           NON

2- Consultar os datos de padrón   SI            NON

3- A levar o neno/a ao centro de saúde máis próximo, de ser necesario, por
enfermidade ou accidente             SI            NON

4- Á saída de actividades do programa, que teñan lugar fóra do centro onde se
imparten as clases

5- Autorizo a                                                                       DNI
    Autorizo a                                                                       DNI
    Autorizo a                                                                       DNI
    Autorizo a                                                                       DNI
   a que recolla ao alumno/a á saída do obradoiro

6- Comunico que o/a alumno/a asistente abandona só/soa o centro onde se imparten
as actividades do programa           SI           NON

7- Especificar datos médicos de interese

8- Especificar alerxias

9- Outros datos de interese socioeducativos e de comportamento

non empadroados

33,60 euros

20 euros

44 euros

empadroados

� Para calquera aclaración ou incidencia durante o campamento facilitamos o número
 de teléfono e o e-mail da coordinadora 678 25 64 23 e-mail:mariquinac@gmail.com

� Blog onde as familias poderán consultar á programación e ver as fotos das actividades
culleredocampamentoscultura.blogspot.com

67,20 euros
20 euros
44 euros

non empadroados
33,60 euros
20 euros
44 euros

empadroados

� Os días de campamento serán 23, 26, 27,30 de decembro e 2, 3, 7, e 8 de xaneiro
no Edificio de Servizos Múltiples do Burgo
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obradoiro - 9:00 a 14:00 h.
almorzo -7:30 a 9:00 h.
comida (no S11) - 14:00 a 16:00 h.
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� Farase unha preinscrición previa
(boletín de preinscrición), que terá que
ser entregada en Servizos Múltiples do
Burgo entre os días 25 e 29 de
novembro.

� Dirixido a nenos/as de entre 3 e 12
anos

� 80 prazas

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

� Terán preferencia os empadroados
 en Culleredo

� A matrícula formalizarase entre os días
9 e 13 de decembro no Edificio de
Servizos Múltiples do Burgo.

� Nº de conta Nova Galicia Banco
2080 - 0065 - 31 � 3110000137

� No momento da inscrición haberá que
 entregar a seguinte documentación:
  - Boletín de inscrición
  - Xustificante bancario do aboamento
   do importe do obradoiro, onde o
   ordenante sexa o/a neno/a inscrito
 -O almorzo e a comida aboarase
directamente á empresa coordinadora.

� Haberá unha reunión informativa o día
19 de decembro ás 20:30 h. no Edificio
de Servizos Múltiples do Burgo
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s 1- Os pais serán puntuais á hora de traer
ao neno/a á entrada e saída do obradoiro
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
obradoiro

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

Este ano propoñemos aos rapaces/as de Culleredo celebrar o tempo de lecer do
Nadal cos habitantes do Espacio. O fio conductor dos xogos, cancións, obradoiros,
�., serán os planetas, estrelas e habitantes do  Espacio.
Cos obxectivos de divertirse e aprender, desenvolveremos a imaxinación dos
nenos/as. A metodoloxia será lúdica, baseada sempre na participación activa dos
nenos/as. Facendo especial incapé na educanción en valores, promoción da
igualdade, promoción de hábitos saudables e educación ambiental.

* As bonificacións sobre estas tarifas serán as recollidas no prezo público 2013 por ensinanzas e actividades educativas.
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