
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) 

Meu fillo/a ten algún tipo de atención medica específica (diabete, epilésia, 

medicación,…) 

       SI        NON (Por favor, detalle o máximo posible) 

A empresa adxudicataria, Radio Ecca, obrígase o cumplimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, 
de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Aplicarase a Lei galega da familia, a infancia e a adolescencia e a Lei de protección de datos nas ocasións 

puntuais nas que o neno/nena sexa fotografiado, entrevistado ou filmado para reportaxes ou artículos 

publicados en preidóicos ou revistas de ámbito local ou nacional co obxeto dunha divulgación educativa 

da actividade sen fins comerciais. Autorízanos a que a/o menor saia na dita foto:

       SI         NON  

Outras cuestiones de interese:

Mitos e 
Lendas
CAMPAMENTOS  
NADAL 2015

CORUÑA 
CULTURA

Mitos e Lendas
CAMPAMENTOS NADAL 2015

ÁGORA-FÓRUM METROPOLITANO



Mitos e 
Lendas

Duración  
Os días 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de decembro e 4 e 5 de xaneiro

Participantes 
Nenas e nenos nacidos entre 2003 e 2011, 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 h 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. 

Cota 
Campamento: 35 € 
Coa ampliación: 40 €

CAMPAMENTOS DE NADAL 2015
FÓRUM METROPOLITANO – CENTRO ÁGORA

CAMPAMENTOS DE NADAL 2015
FÓRUM METROPOLITANO – CENTRO ÁGORA

Quedou  inscrita/o no programa de Campamentos de Nadal – 2015

A Coruña, de de 2015 Paga

Paga

,00€

,00€

Quero ampliar o horario de 9.00 a 10.00 h.

Inscrición 
Na conserxaría do Fórum Metropolitano ou de Ágora, a partir do 30 de 

novembro, até cubrir as prazas. 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, en que se recollerán todas a fichas. Número de prazas:  

110 nenas/os, distribuídas en 6 grupos e agrupados por idades.

Datos da/o nena/o:

Nome:                        Apelidos:

Data de nacemento:

Domicilio:

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 de 2015. 

     Quero ampliar o horario de 9.00 a 10.00 h.

A Coruña,            de                     de 2015    

Sinatura

Moito antes de que aparecesen Spiderman, Catwoman, 

Superman, A Muller Marabilla  ou o Capitán América, xa tiñamos 

na mitoloxía grega moitos superheroes. Eran homes e mulleres 

excepcionais con capacidades sobrehumanas que poñían  

toda a súa forza, coraxe e astucia ao servizo dos demais.  

De forma amena e por medio de actividades tan variadas  

como a animación á lectura, as creacións plásticas,  

o teatro e sobre todo o xogo, descubriremos un pouco máis  

os valores que todos eles nos transmitiron ao longo dos séculos.  


