CAMPUS ATLETISMO RIAZOR CORUÑA VERÁN 2021

ESTE VERÁN

ESTE VERÁN

VOA!

VOA!

CEIP de Prácticas Atletismo e multiactividades
28.06-09.07/2021 nun so campus

CEIP de Prácticas Atletismo e multiactividades
28.06-09.07/2021 nun so campus

+ Quemo
s
i
t
e
l
t
A
w

tis
z o ra t le
a
i
r
.
w
w

mo.com

proyectobululu@gmail.com
proyectobululu.es

proyectobululu@gmail.com
proyectobululu.es

+ Quemo
Atletis
iazor
www.r

atletis

mo.com

SEDE

INFORMACIÓN SOBRE COVID - 19 E A REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES DE LECER EDUCATIVO.

CEIP de Prácticas (Xuño e Xullo)

PERSOAS DESTINATARIAS

Para a posta en marcha dos campamentos de verán 2021, Proxecto Bululú seguirá as
directrices marcadas polo Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, e da Xunta
de Galicia, en relación a celebración de actividades de lecer educativo xuvenil nas diferentes
fases de desescalada e volta á normalidade, en función da evolución xeral e territorial do
Covid-19.

Nenos y Nenas nados/as entre 2006 y 2016

HORARIOS
De 9.00 a 18.00 h.
(suxeito a grupo mínimo de 9 nenos/as por quenda)

CAMPUS ATLETISMO RIAZOR CORUÑA VERÁN 2021

QUENDAS

ATENCIÓN EDUCATIVA
09:00-18:00 h

COTA MADRUGADORES*
08:30-9:00 h*

Quenda 1 | Do 28 de xuño ao 2 de xullo 130 €

10 €

Quenda 2 | Do 5 ao 9 de xullo

10 €

130 €

*O servizo de madrugadores non é un servizo de almorzo no centro.
É un servizo para facilitar unha entrada a un horario máis cedo ás familias que o soliciten.

DESCONTOS
• Irmáns/ás: 10% a aplicar sobre o importe da cota do segundo e seguintes irmáns/irmás.
• Atletas do Club Atletismo Riazor Coruña: 10% a aplicar sobre o importe final.
Os descontos en ningún caso, serán acumulables entre si.

INSCRICIÓN
Do 11 ao 18 de xuño. Directa, sen sorteos, ata cubrir prazas.
Prazas limitadas a 50 prazas/quenda en xuño e xullo.
A través da web www.proyectobululu.es enchendo o formulario de inscrición. As prazas
asignaranse por rigorosa orde de inscrición de acordo coa recepción do formulario de
petición de prazas.

LISTA DE ESPERA
Unha vez cubertas todas as prazas nunha quenda, habilitarase unha lista de espera. En
caso de quedar vacantes, avisarase telefonicamente ás persoas solicitantes por orde de
inscrición.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
1. Ter a idade esixida para participar no campus.
Deberán acudir con roupa cómoda e deportiva. Cada participante traerá a súa propia
merenda nunha bolsiña/recipiente de carácter individual: Dita merenda no poderá ser
compartida con ningunha outra persoa participante no campus.
2. Os datos que se reflictan no formulario de inscrición serán certos na súa totalidade. De
non ser así, supoñerá a pérdida da praza.
3. Unha vez formalizada a inscrición non se terá dereito ao reintegro da cota, salvo causas
de forza maior, xustificadas, a valorar pola organización.
4. Para poder conformar grupo en cualquera das quendas do campamento deberá de
haber un mínimo de 10 participantes. De non conformarse grupo, retornarase o importe
correspondente.

Para este fin implementará, en todas as actividades de lecer educativo, estratexias e
protocolos de actuación así como condicións de participación nas actividades, co obxectivo
de preservar a saúde e seguridade das persoas usuarias e traballadores/ as no ámbito da
educación non formal. Establecerase tamén un protocolo de prevención e actuación en
caso de contaxio positivo en Covid-19.
Ambos os protocolos serán postos en coñecemento das familias e o persoal recibindo este
último formación específica sobre a implementación dos protocolos nas actividades e as
medidas de protección sanitaria necesarias para o desenvolvemento das súas función.

Atletismo, actividades acuáticas, diversión,
convivencia, aventuras, excursións,
amizade, obradoiros, valores, historias,
descubrimentos, contos, talleres artesanais,
creatividade, ilusión... por todo iso e moito
máis... apúntate!
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