INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS
LUGAR DE REALIZACIÓN
Local multiusos do Concello de A Lama
CALENDARIO E HORARIO
Mes de agosto en horario de 10:00 a 14:00 horas
 Opción1: cinco días á semana de luns a venres
 Opción 2: luns, mércores e venres
 Opción 3: martes e xoves
(non se inclúen os días festivos)
PREZO
Por quincena ou por mes coas seguintes opcións:
 De luns a venres: 55 € por quincena / 100 € por mes
 Luns , mércores e venres: 40 € por quincena / 70 € por mes
 Martes e xoves: 35 € por quincena / 60 € por mes

Prazas limitadas

DOCUMENTACIÓN PARA INSCRIBIRSE, LUGAR DE ENTREGA E PRAZO



Ficha de inscrición que se adxunta a este díptico cuberta
Fotocopia da Tarxeta sanitaria do/a menor

LUGAR DE ENTREGA: NA OFICINA DA OMIX DO CONCELLO DE A LAMA EN HORARIO
DE 9:00 A 14:00 EN HORARIO DE MAÑÁ.
PRAZO DE INSCRICIÓN ATA 14 DE XULLO CON RESERVA DE PRAZA POR ORDE DE
ACHEGA.
FORMA DE PAGO
*Ingreso na conta: ES45 2080 5480 97 3000131395 coa referencia de LUDOTECA,
nome e apelidos do menor.
*O ingreso realizarase unha vez que nos poñamos en contacto coas familias que
solicitaron praza para confirmala.

Ludoteca de verán de
A Lama 2017
ll
Organiza:

Colabora:

A empresa resérvase o dereito a non realizar a actividade se non se cubre o número mínimo
de 15 prazas de luns a venres.

INFORMACIÓN
Por teléfono chamando aos números: 986 86 45 98 / 649 34 64 57 (ANIAS)
Oficina: OMIX A LAMA – (contacto: Cristina) – Tel: 986 76 82 38 (ext.4)
Concello de A Lama

FICHA DE INSCRICIÓN
SOLICITANTE: PAI / NAI / TITOR/A

DESCRICIÓN

APELIDOS:
DNI:

A ludoteca de verán de A Lama 2017 ofrece unha alternativa educativa e de lecer
para nenos e nenas de 4 a 12 anos, ao tempo que propicia a conciliación da vida
familiar e laboral na época estival.

ACTIVIDADES
Na súa programación incluímos actividades divertidas e educativas que combinan
O XOGO como actividade principal con outras actividades artísticas e de
experimentación con diferentes materias, promovendo un ambiente de
cooperación, a educación en valores e o fomento de hábitos saudables.

NOME:
TEL. CONTACTO:

E-MAIL:

ENDEREZO:
SOLICITO PRAZA PARA
APELIDOS/NOME:

DATA NACEMENTO:

/ /

APELIDOS/NOME:

DATA NACEMENTO:

/ /

APELIDOS/NOME:

DATA NACEMENTO:

/ /

SINALE CUNHA “X” A QUINCENA OU QUINCENAS QUE SOLICITA (opción de inscribirse por quincena
ou mes).
De luns a venres
Do 1 ao 14 de agosto
Do 16 ao 31 de agosto
Luns ,mércores e venres

Do 1 ao 14 de agosto

Do 16 ao 31 de agosto

Martes e xoves

Do 1 ao 14 de agosto

Do 16 ao 31 de agosto

OBSERVACIÓN DE CADA NENO/A (Necesidades especiais, alexias, outras…)

TIPO DE ACTIVIDADES
AUTORIZO

 Xogos de agora e de sempre: tradicionais, populares, musicais,
cooperativos, língüisticos…
 Actividades psicomotrices: Carreiras, saltos, equilibrios, relevos…
 Xogos en gran grupo: de pistas, procura do tesouro, festa da auga.

AUTORIZO A TOMA DE IMAXES E REXISTRO DE SON

SI

AUTORIZO Á APARTICIPACIÓN DO/A MENOR NAS ACTIVIDADES
Estou informado e acepto as normas de funcionamento e as actividades
que se realizan na ludoteca.
AUTORIZO PARA QUE O MENOR REGRESE SÓ AO DOMICILIO

AUTORIZO
SI

NON

AUTORIZO
SI

 Obradoiros: Cociña, pintura, barro, experimentos, papiroflexia, maquillaxes…

PERSOAS AUTORIZADAS PARA A RECOLLIDA DO MENOR
APELIDOS E NOME:

DNI:

 Animación á lectura: lectura de contos,cómic, contacontos, teatriños

APELIDOS E NOME:

DNI:

APELIDOS E NOME:

DNI:

 Actividades de reciclaxe e coidado da natureza.

NON

NON

En A Lama a ………. de………………….de 2017
Sinatura do pai/nai/titor/a:
LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL/ CLAÚSULA DE INSCRICIÓN DE MENORES: Consonte ao disposto na Lei Orgánica15/1999,
de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, os datos recollidos a partir do presente formulario serán incorporados nun ficheiro
automatizado baixo a responsabilidade ANIAS a nome de Ana María Carballal Martínez, CIF:35307943E, para a xestión e tramitación da inscrición do seu
fillo/a Na LUDOTECA DE VERÁN 2017, para o efecto ANIAS cederá os seus datos ao concello de A Lama como entidade colaboradora para a utilización das
instalacións do concello e a difusión da actividade, e que so poderá empregar para ese fin. Pode exercer os seus dereitos e os do seu fillo/a, de acceso,
rectificación, cancelación e oposición mediante un escrito ao enderezo Avda do Concello1,36830 A Lama, Pontevedra, mentres non nos comunique o
contrario, entenderemos que os seus datos e os do seu fillo/a non foron modificados, e que se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o
consentimento para utilizalos coa finalidade de impartir a actividade na que vostede inscribiu ao seu fillo/a e cumprir coas obrigas propias.

