
do 19 ao 23 de agosto no Edificio de
Servizos Múltiples (O Burgo)

campamento de verán
de cociña saudable e

habilidades domésticas



Si Non

NonSi

NonSi

Coa sinatura deste boletín de inscrición autorizo:

1 . A captación de imaxes durante o campamento e a súa
divulgación.

2. A consulta dos datos de Padrón.

3. As saídas fóra do edificio para realizar as actividades do
programa (acompañados por monitores).

4. O traslado da/o nena/o ao centro de saúde máis próximo, de ser
necesario, por enfermidade ou accidente.

5. A/O nena/o pode abandonar soa/só o edificio onde ten lugar o
campamento.

Idade

Teléfonos de contacto

Nome da/o chef

Nai, pai ou titor/a da/o chef

DNI

Data de nacemento

BBOOLLEETTÍÍNN DDEE IINNSSCCRRIICCIIÓÓNN

AAUUTTOORRIIZZAACCIIÓÓNNSS

Culleredo, de de 201 9

Datos médicos de interese

Alerxias

Outros datos socioeducativos ou de comportamento

Asdo. :

E, ademais, comunico:

Os datos persoais que nos comuniques trataranse de acordo coa Lei orgánica 1 5/1 999 de

protección de datos de carácter persoal.

Para calquera aclaración ou incidencia durante os días de campamento, facil itamos

o número de teléfono e o correo electrónico de contacto:

Olga Rodríguez Comí - 679 742 906 - olgarodriguezcomi@gmail .com

As famil ias poderán consultar a programación e ver as fotos das actividades en

culleredocampamentoscultura.blogspot.com

-A inscrición comezará o 8 de

agosto ás 9:00 h e rematará o 1 6 ás

1 4:00 h . Poderá facerse en liña co

envío do formulario que se colgará na

web do Concello ou coa entrega do

boletín cuberto no Edificio de Servizos

Múltiples (horario de 9:00 a 1 4:00 h).

-Para a inscrición de nenos/as con

capacidades diferentes ou especiais

haberá que consultar as condicións de

inscrición.

-A inscrición farase por orde de

chegada, pero terán preferencia

os/as empadroados/as en Culleredo.

De superar o número de prazas,

elaborarase unha lista de agarda para

cubrir as posibles baixas.

-No caso de que a/o nena/o non poida

acudir, comunícao canto antes para

dar a oportunidade a outra persoa.

O CULLERCHEF amplíase este verán cun campamento no que as nenas e os

nenos non só aprenderán a cociñar saborosos pratos saudables senón que

ademais participarán de todo o proceso de planificación e sairán a comprar os

produtos necesarios para a elaboración de cada receita.

Gozarán coa práctica culinaria e, ao tempo, reforzarán as súas habil idades sociais

así como os seus coñecementos sobre nutrición, economía doméstica,

aproveitamento, comercio de proximidade, reciclaxe etc.

1 . A puntualidade á hora de traer e

recoller aos nenos/as á entrada e

saída do campamento será moi ben

recibida.

2. Durante o campamento, os

teléfonos de contacto deberán estar

operativos.

3. As/Os nenas/os non terán que traer

ningún aparel lo electrónico ou xoguete

porque xa o pasarán ben abondo

cociñando.

4. A cambio, deberán traer:

-roupa cómoda

-calzado pechado

-un mandil

-unha friameira (para levar a casa o

que cociñen)

-auga

-algo para comer a media mañá.

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN
-O campamento terá lugar do 1 9 ao 23 de agosto no Edificio de Servizos

Múltiples en horario de 1 0:00 a 1 4:00 h .

-O campamento está dirixido a nenas e nenos de 7 a 1 2 anos e é gratuíto.

-Limitado a 24 prazas.

-Máis información no correo cultura@culleredo.es, no teléfono 981 665597 ou no

Edificio de Servizos Múltiples.

IINNSSCCRRIICCIIÓÓNN NNOORRMMAASS

PPRROOGGRRAAMMAA




