
www.escolalubians.com

ESCOLA
DE VERÁN

XULLO
7:30 A 14:00

PAVILLON CARBALLO CALERO

Síguenos en

Ficha de
inscrición Organiza

Colabora

Nome: 

Apelidos:

Data de nacemento:

DNI:

Colexio:

Pai/Nai/Titor/a:

Domicilio:

Teléfono:

E-mail:

Observacións:

Enfermidades/alerxias:

Cota abonada:

No caso de asistir por quincenas ou
semanas especificar cal ou cales asistirá:

Autorizo á Escola Lubians a que a imaxe do menor poida ser empregada con 
fins promocionais e poida ser cedida a medios de comunicación ou medios de 
difusión de actividade física e/ou deporte.
Autorizo o envío de información relativa ás actividades desenvolvidas pola 
entidade ben por WhatsApp, correo ordinario, correo electrónico, fax ou 
outros medios de comunicación electrónica equivalentes. campamentolubians@gmail.com

650 65 39 22

Contacta
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Para darse esta opción teñen que anotarse mínimo 5 nen@s.

Con almorzo Sen almorzo
Opción madrugadores (07:30 - 09:30 )
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10% de desconto a todos os socios do club

2º irmán e seguintes

Despois do
25 de Xuño

Ata o
25 deXuño

Despois do
25 de Xuño

O club Escola Lubiáns de hockey e 
patinaxe, organiza durante o mes de 
xullo a súa xa tradicional “Escola de 
Verán”, co fin de aumentar a oferta de 
ocio carballesa e ofertar unha 
alternativa aos pais durante o estío, 
podendo, os mais pequenos desfrutar 
do seu tempo de lecer mentres os seus 
pais traballan.

A Escola de verán conta cunha gran 
variedade de actividades organizadas 
por grupos de idade, adaptándose as 
necesidades e capacidades motoras e 
psíquicas dos participantes, e dirixidas 
por persoal cualificado: Monitores de 
tempo libre, T.S. en Actividades Físicas e 
Animación, Mestres en Educación 
Primaria e Técnicos Nacionais en Hóckey 
a Patíns e Patinaxe. As actividades que 
se realizarán son as seguintes:

Patinaxe, Hóckey patíns, Multideporte, 
Xogos, Xincanas, Apoio escolar... 
Ademais de talleres de: Manualidades, 
Disfraces, Debuxo/Pintura, 
alimentación, Medioambiente, lectura e 
Contacontos... E saídas e excursións.

ESCOLA
DE VERÁN

CONSULTA OS PREZOS

PODERÁ REALIZARSE
Prazo para o desconto ate o 25 de xuño
Telefono: 650653922
E-mail: campamentolubians@gmail.com
www.escolalubians.com

IDADE
Nad@s entre 2006 e o 2016 ambos inclusive

SEGURO
Todos os participantes contarán cun seguro de 
accidentes.

DATAS
Mes de xullo

HORARIOS
De 10:00 a 13:30, con recepción dende as 9:30 
ata as 14:00. 
A opción madrugadores será de 7:30 A 9:30

FORMA DE PAGO
Ingresar a cota de inscrición na conta
ES83 0133 6235 5142 0000 2527 (La Caixa)
e entregar xustificante (dita data deberá ser 
como moi tarde do 25 de xuño para optar ó 
desconto) coa ficha de inscrición. 
Concepto: Escola de Verán + Nome d@ nen@

Inscrición e matrícula

Anótate xa!

EN QUE CONSISTE?


