INFORMACIÓN CAMPUS CAMP VIGO 2016
PERIODO:

DO 23 DE XUÑO AO 29 DE XULLO E DO 1 DE SETEMBRO ATA O DÍA ANTERIOR DE COMEZO DAS CLASES DE E.P.

HORARIOS:
LUGAR
GRUPO DE 3 A 6 ANOS
GRUPO DE 7 A 13 ANOS

XUÑO E SETEMBRO
XULLO

8:00 a 15.15
8.30 a 15.00

Soto do Edificio de Deportes
Zona do tenis de mesa na parte alta do pavillón

Non se permite a entrada dos/as pais/nais ao interior da aula. Será o/a monitor/a responsable o encargado da entrega e recollida dos/as nenos/as .
As persoas encargadas da recollida dos/as nenos/as deberán identificarse
CONTACTO
Para calquera dúbida, suxestión ou incidencia os/as nai, pais poderán poñerse en contacto coa coordinadora Sara no teléfono 604054496
NORMAS
 Os/as nenos/as deberán levar todas as súas pertenzas marcadas co seu nome e apelidos
 Traerán unha gorra e protección solar para as actividades ao aire libre
 É moi importante que traían roupa e calzado cómodo.
 A media mañá farase un pequeno descanso para tomar a “merenda” que cada neno/a traerá da casa.
 Non se permite traer ao Campus Camp xoguetes, consolas, teléfonos móbiles...
 Os/as nenos/as que por calquera circunstancia non poidan levar a cabo unha actividade deberá ser comunicado con antelación
 As actividades de tenis, baloncesto e futbito non serán desenvolvidas por Aurea Cultura pero os nenos estarán acompañados en todo momento polos/as seus
monitores/as
NOTA IMPORTANTE
Pregamos comunique aos/as monitores/as no comezo da actividade calquera observación relativa a:
ALERXIAS
CALQUERA OUTRA SITUACIÓN SALIENTABLE
WEB
http://extension.uvigo.es/extension_gl/campuscamp/index.html www.aureacultura.com

HORARIO XERAL:

TEMÁTICAS SEMANAIS:
 Do 23 de Xuño a 1 de Xullo: Benvidos a China.
 Do 4 ó 8 de Xullo: Estamos en México.
 Do 11 o 15 de Xullo: Viaxe a Exipto.
 Do 18 22 de Xullo: Camino a Rusia.
 Do 26 ó 29 de Xullo: Chegamos a Australia.
 Do 1 ó 9 de Setembro: Rematamos na Antartida.
NORMAS PARA OS PARTICIPANTES:
 Os/as nenos/as deberán levar todas as súas pertenzas marcadas co seu nome e apelidos
 Traerán unha gorra e protección solar para as actividades ao aire libre
 É moi importante que traían roupa e calzado cómodo.
 A media mañá farase un pequeno descanso para tomar a “merenda” que cada neno/a traerá da casa.
 Non se permite traer ao Campus Camp xoguetes, consolas, teléfonos móviles...
 Os/as nenos/as que por calquera circunstancia non poidan levar a cabo unha actividade deberá ser comunicado con antelación
 Pregamos que se comunique o comezo das actividades calquera observación relativa a alerxias o outras situación salientable:
http://extension.uvigo.es/extension_gl/campuscamp/index.html www.aureacultura.com
 As actividades de tenis, baloncesto e fútbol sala non serán desenvolvidas por Áurea Cultura pero os nenos estarán acompañados en
todo momento polos/as seus monitores/as

Non se permite a entrada dos/as pais/nais ao interior da aula. Será o/a monitor/a responsable o encargado da entrega e recollida dos/as
nenos/as.
As persoas encargadas da recollida dos/as nenos/as deberán identificarse.

A VOLTA A TERRA
CAMPUS CAMP 2016
(UNIVERSIDADE DE VIGO)

Teléfono de Contacto: 604054496
Coordinadora: Sara López Del Rio
Xestión Cultural Áurea S.L.
Sede de Pontevedra:
Rúa Ponte Dena, 15B, 1º D
36967- Dena- Meaño (Pontevedra)
986745218

