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O FANTÁSTICO MUNDO  

DE ROALD DAHL

CORUÑA 
CULTURA

CAMPAMENTOS NADAL 2016
ÁGORA-FÓRUM METROPOLITANO



Duración  
Os días 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de decembro e 2, 3, 4 e 5 de xaneiro do 2017.

Participantes 

Nenas e nenos nacidos entre 2004 e 2012, agrupados por idades.

Horario 

Das 10.00 ás 14.00 h, os días indicados. Coa posibilidade de ampliación 

horaria para a conciliación familiar: de 9.00 a 10.00 h. Realizarase unha 

pequena pausa de 11.45 a 12.00 h, para comer unha merenda, que cada 

participante traerá da súa casa. 

Lugar 

Fórum Metropolitano e Centro Ágora

Cota 

Campamento: 35# - Coa ampliación horaria: 40# 

CAMPAMENTOS DE NADAL 2016
FÓRUM METROPOLITANO – CENTRO ÁGORA

CAMPAMENTOS DE NADAL 2016
FÓRUM METROPOLITANO – CENTRO ÁGORA

Quedou  inscrita/o no programa de Campamentos de Nadal – 2016

Amplía o horario de 9.00 a 10.00 h 

A Coruña, de de 2016

Paga ,00€

Paga ,00€

Inscrición 
Na conserxaría do Fórum Metropolitano ou de Ágora, a partir do 28 de novembro, 

até cubrir as prazas, é necesario facer a inscrición no centro no que se desexa 

realizar o campamento. En horario de 9.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 h. Por 

rigorosa orde de inscrición, até cubrir as prazas, 50% en horario de mañá (55)  

e 50% en horario de tarde (55).  Admitiranse 3 fichas por persoa, excepto no 

caso de ser irmáns, no que se recollerán todas as fichas. Número de prazas: 110 

nenas/os por centro, distribuídos en 6 grupos e agrupados por idades.

Datos da/o nena/o:

Nome:                            Apelidos:

Data de nacemento:

Enderezo:

Teléfonos:

D./D.ª:

con DNI                                                  en calidade de nai, pai ou representante 

legal da/o solicitante, desexa inscribila/o no programa de Campamentos de Nadal 

do 2016. Ao mesmo tempo, declara que non padece ningunha enfermidade 

que lle impida realizar actividades físicas. 

Amplía o horario de 9.00 a 10.00 h  

       

A Coruña,            de                     de 2016    

SI NON

SI NON

Sinatura
Sinatura

do revésContos
Contos do revés é unha homenaxe a Roald Dahl (Cardiff, 1916 - Oxford, 

1990) polo 100 aniversario do seu nacemento. Seguro que lembrades con 

cariño as obras deste novelista e autor de contos galés de ascendencia 

norueguesa, famoso como escritor para nenos e adultos. Entre os seus 

libros máis populares están Charlie e a fábrica de chocolate, Iago  

e o pexego xigante, Matilda, As bruxas e Muá, Muá.

Por este motivo transformaremos o mundo nun gran conto cada día, 

con personaxes divertidos, fantasiosos e máxicos. Dunha forma amena 

soñaremos e riremos cos seus contos, e os títulos da infancia de varias 

xeracións continuarán nos nosos fillos e fillas.



O/a solicitante posúe algunha alerxia alimentaria? 

       SI        NON (En caso afirmativo, detalle o máis posible o tipo de alerxia)  

O/a solicitante padece algunha doenza que lle impida realizar actividades físicas?                   

       SI        NON (Por favor, detalle o tipo de doenza)  

O/a solicitante precisa dalgún tipo de atención específica individualizada?  

       SI        NON (Por favor, detalle o máximo posible) 

O meu fillo/a ten algún tipo de atención medica específica (diabete, epilepsia, 

medicación,…) 

       SI        NON (Por favor, detalle o máximo posible) 

A empresa adxudicataria, Radio Ecca, queda obrigada ao cumprimento do disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de 
decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Aplicando a Lei galega que regula a protección da infancia e a familia e a Lei de protección de datos, 

autorízanos a que o/a menor saia en ocasións puntuais fotografado, entrevistado ou filmado para 

reportaxes e/ou artigos para ser publicados en xornais ou revistas de ámbito local ou nacional co 

obxectivo dunha divulgación educativa da actividade sen ningún tipo de fin comercial:

       SI         NON  

Outras cuestións de interese:
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