
 RESERVA DA PRAZA 
  Nome e apelidos    Domicilio     Idade   Nome do pai, nai, titor      Teléfonos de contacto          Para calquera dúbida chamar ao teléfono 988.259.839podes baixar tamén a información e a documentación na páxina web do concello:www.concellopereiro.com 

  

988.259.839 documentación na páxina web do concello: 

 

CAMPAMENT VERÁN EN MUIÑOS201

 

 AMPAMENTO  DE  EN MUIÑOS 2016  



                   
                                          DESTINATARIOS 
Nenos e nenas do Concello do Pereiro de Aguiar nados entre o ano 2002 e o 
2008. Se quedan prazas dispoñibles poderán asistir os que non estean 
empadroados. Ofértanse un total de 45 prazas por quenda.  DATAS DO CAMPAMENTO E PRAZO DE SOLICITUDE 
As estancias están distrubuídas en dúas quendas, aínda que se non se alcanza un grupo mínimo de 30 nenos e nenas en cada unha,  agruparanse todos os participantes nun só grupo. As datas previstas son as seguintes:   Do 16 ao 20 de agosto: Os nados entre o 01/01/2006  e o 31/12/2008    Do 22 ao 26 de agosto: Os nados entre o 01/01/2002 e o 31/12/2005  Si soamente fose unha quenda, a data do campamento será do  22 ao 26  de agosto . A comunicación definitiva da mesma farase  por e-mail.   O prazo de presentación da solicitude será do 30 de maio ao 30 de xuño, ámbolos dous incluídos DE 9.00 a 14.30 horas. A RESERVA DE PRAZA 
FARASE POR ESTRITA ORDE DE INSCRICIÓN  HORARIO TIPO 
          Os nenos e nenas estarán en todo momento acompañados polos monitores correspondentes (de auga, monitores de obradoiros, monitores do Concello) 

  PREZO 
O Concello financiará o  50% do prezo total do campamento aos nenos/as  que estean empadroados no municipio ou ben sexan residentes (neste caso os pais deberán acreditar que polo menos un deles está empadroado mediante certificado).   Para empadroados ou residentes : 65,00€  Para non empadroados: 130,00 €  
Unha vez efectuado o ingreso correspondente NON se devolverá o importe 
satisfeito, salvo que se acredite con anterioridade de 48 horas a imposibilidade do neno/a de asistir mediante certificado médico.  DOCUMENTACION NECESARIA  
A documentación facilitarase no momento da reserva da praza.   Reserva de praza  Ficha de autorización de asistencia ao campamento  Anexo de datos médicos  Declaración de que sabe nadar  Autorización para publicación de fotografías  Copia do ingreso bancario no que debe figurar nome e apelidos do participante  (nº de conta ES87 2080 5326 9031 1001 3007)  Fotocopia do DNI  Unha foto  Fotocopia da tarxeta sanitaria  A non presentación do xustificante do pagamento dentro do prazo da solicitude suporá a baixa definitiva e a perda de todos os dereitos de  participación na actividade. 

8.30-9.00: Erguerse e aseo 9.00- 10.30: Almorzo e recollida de habitacións 10.30 a 13.30: Obradoiros e actividades de auga 13.30 a 16.00: Xantar e tempo de lecer 16.00 a 20.30: Xogos e actividades de auga 20.30 a 21.00: Duchas e horario para falar cos pais 21.00 a 22.30: Cea e tempo de lecer 22.30 a 00.00: Velada  


