DATOS PARTICIPANTE
Nome: _______________ Apelidos: ____________________________
Data de Nacemento:_______________________ Idade: ___________
Enderezo: _________________________________________________
Código postal: ______________ Teléfono: ______________________
DNI_______________________CONCELLO ______________________
Observacións (incluídas as de saúde) ___________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________
NATACIÓN: ¿Mantense Flotando? _________
¿Nada un longo de piscina sen apoio? ___________

Está empadroado en Ortigueira?.....................

DATAS DA ACTIVIDADE
Sinálese cunha X a semana nas que prefiras participar das actividades

XULLO

AGOSTO

semana do 2 o 6.

OCIO VERÁN
2018

Excursións
 Xogos aire libre e
acuáticos
 Deportes
 Obradoiros
… E moito máis!!

Semana do 16 o 20.

Semana do 6 o 10.

Semana do 23 o 27.

Semana do 13 o 17.
Semana do 20 o 24.
Semana do 27 o 31.
¡Todo Listo! Ven a disfrutar dun verán
inolvidable!!!

CONDICIÓNS DE PAGO

LUGAR DAS ACTIVIDADES

-Os pagamentos faranse a 1ª semana de actividade de cada mes para

As actividades terán a súa base central no colexio de primaria José María Lage

nen@s que se inscriban o mes enteiro.

e dende aí distribuiranse ós participantes para outras instalacións e lugares

-O prezo por semana de 5 días de actividade é de 22,50 euros e por semana

acompañados polos monitores:

de catro días de actividade é de 18 euros, para os nen@s empadroados no

informática, polideportivo, praia.

piscina municipal, biblioteca, aula de

Actividades

termo municipal.
- Os nen@s que vaian semanas alternas, deberán de facer o pago a semana

As semanas estarán organizadas por “Semanas Temáticas” potenciando

anterior posto que se non perderán a praza.

unhas actividades lúdicas á vez que educativas con valores como a tolerancia,

-Aplicaranse as seguintes deducións

igualdade e respecto.

- 50% de desconto a partir do 2º membro da unidade familiar.

IDADES
Nen@s que no momento de participar na actividade teñan entre 3 e 12

As xornadas desenvolveranse de luns a venres en horario de
9.30 a 14,00 horas.
Os participantes deberán levar algún alimento para tomar a media mañá.

anos (idade escolar)

PRAZAS DISPOÑIBLES

As actividades programadas fan referencia a deportes, xogos, natureza,
musica, informática, lectura, e outras que podan planificarse.

As prazas están limitadas a 36 participantes por semana, sendo asignados
por rigoroso orde de inscrición.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR.
-Solicitude de inscrición
- fotocopia del DNI o libro de familia.
ESTA FICHA DEBERÁ ENTREGARSE NA PISCINA MUNICIPAL DE
ORTIGUEIRA
Máis información no teléfono: 981 42.20.26
PRAZO LÍMITE PARA INSCRIBIRSE
mércores 27 de xuño para a primeira semana de xullo.
7 días antes para as demais.

AUTORIZACIÓNS
D._______________________________________________________
con
DNI _________________ en calidade de pai, nai ou titor do nen@ arriba
mencionado, autorízoo a participar nas actividades de referencia, así como as
excursións e saídas programadas pola empresa executora que serán avisadas
con antelación.
Asdo, ________________________
Ortigueira, _______ de ……….….. do 2018
D._______________________________________________________
con
DNI _________________ en calidade de pai, nai ou titor do nen@ arriba
mencionado, autorizo ao Concello de Ortigueira a gravación de imaxes do
menor na actividade para a promoción da mesma.
Asdo, ________________________
Ortigueira, _______ de …….……….. do 2018

