PARA OS PAIS:

DESTINATRIOS:

Tódalas
necesidades
básicas dos rapaces están
cubertas, non se deben levar
moitos cartos, así como
obxectos de valor dos que non
nos facemos responsables.
Os móbiles estarán a
disposición dos rapaces no
banco de móbiles dende as
21.00 a 21.30 horas para non
interrumpir as actividades.

Rapaces/as
Pertencentes ó Concello de
Samos.
…Que teñan participado neste
campamento en anos
anteriores.
…Que
colaboran
nas
activiades da Fundación “0
Noso Lar”. (Sempre que haxa
prazas).

Este ano organizamos o
día da familia. Será o domingo,
dia 7. De todas formas se
algún familiar quere pasar
connosco algún outro día non
ten mais que avisarnos e por
nós
non
existe
ningún
problema.
APORTACION

ECONOMICA

Cada participante aportará a
cantidade de 110 €.

Se queres participar anótate antes
do 17 de xuño e non o deixes para
o último momento xa que as prazas
son limitadas.

QUE TEN QUE LEVAR O
RAPAZ

Un campamento que organiza a

1. Bocata e bebida para o xantar

do primeiro día.

O NOSO DESEXO É QUE:

2. Saco de durmir e esterilla.
3. Toalla para a praia e toalla para

4. Bolsa de aseo: xel, champú…
5. Roupa cómoda e deportiva,

convén levar algo de abrigo.
6. Calzado axeitado e cómodo

para camiñar.
8. Crema protectora e visera.
9. Lanterna.
10. Orixinal de D.N.I. e orixinal da

Tarxeta da Seguridade Social.
con

anterioridade á data de inicio
tódalas

inscripcións

autorizacións solicitadas.

Disfrutes do teu tempo
de lecer.

Entres en contacto coa
natureza e o deporte.
Cultives
novas
habilidades para que medres
como persoa.
Disfrutes dun tempo na
praia e na montaña.

7. Traxe de baño.

cumprimentadas

Saímos de SAMOS o día 4 ás 8 da
mañá, e regresaremos o día 13 ás 9 da
tarde

Te atopes con outros
rapaces nun ambiente de
familia.

aseo persoal.

11. Ter

Fundación O Noso Lar

e

Medres na crenza de que
non todo é imprescindible.

QUEREMOS:

Te eduques nos valores
da escoita, do perdón, do
traballo
en
equipo,
da
igualdade no xénero, e da
tolerancia.

UN CAMPAMENTO NO QUE

Leva moitas gañas de
pasalo ben e participar.

TODOS O PASEMOS BEN

E

DISFRUTEMOS DA AMISTADE,
DA CONVIVENCIA, DA PRAIA
…

