RECOMENDACIÓNS E NORMAS DE PARTICIPACIÓN NO CAMPUS CAMP
1. As actividades realizarase desde as 9:30 ata as 13:30 h polo que pedimos que sexades puntuais
na entrada para non romper as rutinas do inicio.
2. A partir das 13:30 poderanse recoller aos/as nenos/as. Antes se o precisan poden avisar se teñen
que irse mais cedo para ter o nen@ preparad@.
3. Os/as participantes do campamento serán atendidos en todo momento por persoal titulado
e especializado nestas actividades.
4. Contamos cos seguros e obligacións que se precisan para a organización deste tipo de eventos.
5. Durante a realización dos campamentos, rogamos teñan operativos os teléfonos que deron
como contactos.
6. Haberá un teléfono de contacto permanente coa coordinadora do campamento, chámase SONIA
PAZ 698133697. Tamén estará sempre operativo o teléfono do local de TATARINA 986121059 e
avisarán a Sonia de calquera cousa que precisen.
7. Se no momento da recollida a persoa que vai non está autorizada, non poderá levar ao menor;
teñen que avisar os pais/nais ou titores de quen vai recollelo e dicirllo aos monitores, ou ven enviar
unha nota. Se suceden cambios de imprevisto avisen no teléfono que temos sinalado para
que teñan os monitores constancia desto. Rogamos entendan as medidas e que as cumpran porque
é un mal rato tanto para os nenos e nenas, para os monitores/as coma para quen vai recollelo.
8. As monitoras ou a coordinadora, debe estar informada de calquera tipo de alerxía, alteración
ou medicación que estea tomando nos días da asistencia ao campamento.
9. Todos os días os/as participantes deben levar una mochila que identifiquen perfectamente, cun
tentempé de media mañá.
10. Recomendamos que todos/as os/as
estarán sentados no chan constantemente.

participantes leven roupa cómoda, vanse manchar e

11. Para actividade de foto. Temos que levar (na medida do posible) unha cámara dixital. Non
serven móbiles. Se van irmáns poden usar a mesma porque os horarios son diferentes. Senón
deben compartila.

GRAZAS A TOD@S, ESPEREMOS QUE DISFRUTEN DO VERÁN COAS NOSAS
ACTIVIDADES.

