
Para nenas e nenos de 3 a 12 anos 
Inscricións do 28 de novembro ao 2 
de decembro

CAMPAMENTO DE NADALCAMPAMENTO DE NADAL
"TORMENTA BRANCA""TORMENTA BRANCA"

NO CEIP VILA DE RUTISNO CEIP VILA DE RUTIS

2 fillos 
campamento

2 fillos 
campamento+ 
almorzo

2º fillos 
campamento+ 
xantar

2º fillos 
campamento
+ almorzo+
xantar

Tarifa 
Especial

75,60€ 125,60€ 191,60€ 241,60 € Informe 
de 
Benestar 
Social

Fª númerosa
Campamento

Fª númerosa
Campamento 
+ almorzo

Fª númerosa
Campamento 
+ xantar

Fª númerosa
Campamento 
+ almorzo+ 
xantar

21€ 46€ 79 € 104 €

Terán preferencias os nenos e nenas empadroadas en Culleredo. 
Tarifas non empadroados consultar.



Os días da actividade serán o 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de decembro e 2, 3, 4 e 
5 de xaneiro no CEIP Vila de Rutis.
Campamento de 9:00 a 14:00    Empadroados   Non Empadroados
Campamento                                    42 €                        84 €
Campamento + Almorzo                   67€                        109€
Campamento+ xantar                      100€                       142€
Campamento+ almorzo e xantar     125€                       167€

Descontos por familia númerosa e segundo fillo (ver no dorso)  

A matricula farase coa entrega do 
boletín no Edificio de Servizos 
Múltiples do Burgo entre o luns 28 de 
novembro ao venres  2 de decembro. 
Horario de 9:00 a 14:00 h.
- A actividade está dirixida a nenas e 
nenos de entre 3 e 12 anos.
- Estará limitado a 80 prazas.
- Para a matrícula de nenos/as con 
diversidade funcional, haberá que 
consultar as condicións de inscrición.
- Terán preferencia as/os nenos/as 
empadroados/as en Culleredo.

-Número de conta Abanca:
ES08-2080-0065-3131-1000-0137
- No momento da matrícula haberá 
que entregar o boletín de inscrición e 
unha vez confirmada a praza o 
xustificante bancario do aboamento 
do importe da actividade, onde a 
persoa ordenante sexa a nena ou 
neno inscrito.
- Haberá unha reunión informativa o 
día xoves 15  de decembro ás 20:00h 
no Edificio de Servizos Múltiples do 
Burgo.

1. A puntualidade á hora de traer e recoller aos neno/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 nenos/as non terán que traer ningún aparello electrónico ou xoguete 
porque xa o pasarán ben abondo.
4.As/os nenos/as terán que traer roupa cómoda e que se poida manchar, e os 
máis pequenos unha muda, se o precisan.
5.As/os nenos/as traerán auga e algo de comer para a a medía mañá.

Para calquera aclaración ou incidencia durante os días da actividade, 
facilitamos o número de teléfono da coordinadora do campamento: 638054516
As familias poderán consultar a programación e ver as fotos das actividades en 
culleredocampamentoscultura.blogspot.com

BOLETÍN DE INSCRICIÓN
Nome da/o nena/o: 

Data de nacemento:                                                 Idade:

Nome do pai/nai:

Teléfonos de contacto:
As bonificacións sobre estas tarifas serán as que se recollen nos prezos públicos vixentes.

Os datos persoais que nos comuniques trataranse de acordo coa Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de 
cáracter persoal.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS OPCIONAIS                                                       

- Almorzos (7:30 a 9:00)                     SI                            NON              
 
 - Xantar (14:00 a 16:00)                    SI                             NON

AUTORIZACIÓNS
 Coa sinatura deste boletín de inscrición autorizamos:

1. A captación de imaxes 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.

6. As seguintes persoas poden recoller ao/á neno/a á saida da actividade:

si non

Nome                                                                           DNI
Nome                                                                           DNI
Nome                                                                           DNI

E, ademais, comunicamos
Datos medicos  de interese:
Alerxias:
Outros datos socioeducativos ou de comportamento:

Culleredo, ____ de ___________ de 2022

Asdo.:                                                     Asdo.:
É necesaria a 
sinatura dos dous 
proxenitores.

si
si

si

si

non
non

non

non

“TORMENTA BRANCA” . Que entren en escena o  Grinch, Mama Noel, Reno Rudolf, 
Elfo, Frosty o Boneco de Neve e o Alpalpador! Coñeceremos cada personaxe mediante 
xogos e actividades divertidas e entretidas, que traballarán á súa vez valores, hábitos 
de vida saudable, reciclaxe e coidado de medio ambiente, así como a creatividade dos 
nenos e nenas do concello.


