A.N.P.A. “Os Valados” do CEIP Vilaverde – Mourente
Rúa Vilaverde 9, Mourente
36164 Pontevedra
Tlf: 690.731.207 info@anpavilaverde.org
http://anpavilaverde.org

CAMPAMENTO 2019
SAÍDA: VENRES DÍA 31, ÁS 16:45 HORAS.
REGRESO: DOMINGO DÍA 2, ARREDOR DAS 20:00 HORAS.
Deben levar:
-

Lanterna con pilas
1 prenda de abrigo e / ou chuvasqueiro
2 pares de calzado deportivo
1 gorra
2 Toallas ( para Praia e ducha)
2 Traxes de baño
Chancletas de baño e piscina
Útiles de aseo (xel, pasta e cepillo de dentes, ...)
Mudas, calcetíns e pixama
Unha bolsa de plástico ou rexilla para garda-la roupa sucia
Tarxeta sanitaria.
Repelente mosquitos (mellor se é unha pulseira)
Camisetas, pantalóns e xersei ou sudadeira
Cantimplora ou botella de auga. Unha mochila ou bolsa de tea pequena para levala.
Saco de durmir (opcional).
Protector solar (preferiblemente spray)

Que os nenos fagan a maleta cos pais. Toda a roupa marcada
Non se dará medicación a ninguén se non se presenta receita coa posoloxía. Lembrade que deben
levar na man ao subir ao autobús a cartilla sanitaria e as menciñas.
Pregamos que non ocupedes as prazas de autobús que están ao lado do portón grande.
Os rapaces e as familias deberán esperar ata o momento de subir ao autobús no interior do patio.
Organizaremos aos rapaces por cursos e cando chegue o momento de subir ao autobús, as familias
esperarán no interior do patio e os nenos levarán os seus equipaxes ata o autobús.
Recomendamos que non leven diñeiro. Tampouco deben de levar cousas de valor, nós non nos
facemos responsables.
Deben deixar un teléfono de contacto que estea activo.
Recordamos que os nenos e nenas deberán cumprir as normas que lle serán explicadas polos
monitores. PROHIBIDO LEVAR MÓVILES, CÁMARAS E APARELLOS ELECTRÓNICOS. En caso de que
algún alumno leve algún de estes aparellos se lle retirará e será expulsado/a do campamento. Se
chamará aos pais para que o recollan.

