
FORMULARIO DE INSCRICIÓN 
"FIN DE SEMANA DA FAMILIA 2015": 25-26 de abril 
-ACTIVIDADES  CULTURAIS NAS TERRAS DO DEZA-

    ANPA C.P.I. Castro Baxo 
  Marismas 25, 15630 Miño Data*:

Revise as instruccións antes de comezar a cubrir o formulario 
  
  

A familia é socia da Anpa

Firma adulto/a 1 pai/nai/titor

Adulto/a 2*: 
Nai/pai

Firma adulto/a 2 nai/pai

Adulto/a 1*: 
Pai/nai/titor/a

Dir. correo electrónico*

Fillo/a 1*

Data de nacemento*

Fillo/a 3*

Data de nacemento*

Fillo/a 2*

Data de nacemento*

Teléfono móbil

Teléfono fixo

Dir. correo electrónico*

Teléfono móbil

Teléfono fixo

DATOS PARA O CONTACTO COA  
UNIDADE FAMILIAR (utilizarase preferentemente email)

Dir. correo electrónico*

Dir. postal completa* 
(incluir C.P.)

Teléfono principal*

SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A CAPTACIÓN,  TRATAMENTO DIFUSIÓN DE IMAXES 
  
-De calquera membro da unidade familiar que participe na actividade. 
-Para a actividade organizada pola ANPA obxecto desta inscrición . 
  
As imaxes son consideradas como datos aos efectos da súa protección, regulándose na asociación a través da política de privacidade, podendo ser 
revogada a autorización en calquera momento polos adultos. En todo caso, o uso das imaxes resérvase unicamente coa finalidade da divulgación das 
actividades da asociación nos medios de comunicación e na comunidade educativa. 
Son dereitos dos que ceden a súa imaxe: 
-Ser informado previamente da recollida dos datos. 
-Outorgar ou revogar o seu consentimento. 
-Consultar o ficheiro onde se almacenan. 
-Acceder, rectificar, cancelar ou opoñerse ao tratamento ou uso dos datos.   

Non autorizo
Sí autorizo

Nome do titular da conta no caso 
de devolución da contía da reserva 
(25% das achegas)          

Número de conta - IBAN 
E S

COMPROMISO DE PAGO:  
CONTÍA TOTAL DA ACHEGA FAMILIAR  
(Ver contías das achegas nas condicións)

CONTÍA DA RESERVA FAMILIAR A INGRESAR NA CONTA 
DA ANPA CASTRO BAXOI (25% da achega familiar) 
         ES82 2100 6309 9802 0000 3831

      EUROS

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

      EUROS



  

 INSTRUCCIÓNS PARA O FORMULARIO (Atención: O prazo remata o 15 de abril) 
1.- Indique os datos dos asistentes, tamén os menores de tres anos se fose o caso. Lembre indicar si é socio da Anpa e firmar o documento ao remate. 
2.- Calcule a contía total das achegas que debe facer a familia segundo as achegas establecidas e indicadas máis abaixo.  
3.- Calcule o 25% desa cantidade, que deberá ingresar como reserva na conta da Anpa indicando no concepto os apelidos dos rapaces e o texto "fin semana 
fam.". Xunte copia do recibo de ingreso ou transferencia a esta inscrición. Lembre que o 75% restante deberá entregalo durante a actividade. 
4.- Indique o seu número de conta e o nome do titular para o caso que a Anpa tivese que devolver a contía da reserva por suspensión da actividade. 
5.- Presente a inscrición e a copia do recibo de ingreso entre o 16 de marzo e o 15 de abril na secretaría do centro escolar ou remita o documento escaneado 
ao correo electrónico da Anpa. 
6.- Revise as recoméndacións de roupa e útiles antes de sair. A información relativa á actividade divulgarase a través da Web da Anpa. 

CONDICIÓNS XERAIS DA ACTIVIDADE  
PROGRAMA: 
 Sábado 25 de abril: 
10:30 Saída do autobús desde o CPI Castro Baxoi.  
11:30-13:00  Visita didáctica ao Museo Pedagóxico de Galicia (Santiago) con actividades para os rapaces durante a visita guiada.  
13:45-14:45 Comida no restaurante Aldea Grande, Sta. Cruz de Rivadulla, Vedra.  
14:45-16:00 Visita ao mini-zoo de Aldea Grande, e tempo para o uso das instalacións de lecer infantil (pista de cars, inchables, campo de futbol, baloncesto...)  
16:30-17:00 Chegada á Graxa Escola-Albergue turístico "Fervenza do Toxa", Reboreda, Silleda. Distribución das equipaxes e asignación das liteiras. 
17:00-20:00 Escolares: Actividades programadas na Granxa-Escola: Animais da granxa, horta ecolóxica, obradoiro de pan, tiro con arco, artesanía en coiro. Inclúe merenda. 
17:30-19:30 Adultos: Visita ao miradoiro e á fervenza do río Toxa, Merza, Concello de Vila de Cruces. Roteiro a pé de 3 km (1 hora) á beira do río. Merenda ao remate na praia 
fluvial. (Pódese ir á praia fluvial tamén en bus). Regreso á Granxa Escola. 
21:00-22:00 Cea 
22:00-23:30 Velada nocturna organizada polo monitorado para toda a familia. 
23:30 Noite nas habitacións do albergue. 
Domingo 26 de abril: 
9:30-10:00 Almorzo.  
11:00 Saída do autobús. 
11:30-13:30 Visita didáctica ao Mosteiro de Carboeiro, Silleda. Inclúe actividades para todos: Xogo dos espellos, obradoiro de arquitectura con material didáctico para os 
escolares, pequeno roteiro nos exteriores....  
14:30-15:30 Comida no restaurante do Museo Etnográfico "Casa do Patrón", Parroquia de Doade, Lalín. 
15:30-17:00 Visita guiada ao Museo Etnográfico, ou quen o prefira, estancia en área recreativa xunto ao río. 
17:00-19:00 Viaxe de regreso pola A9 con parada de 30 min. na estación de servizo de Sigüeiro.  
19:00 Chegada ao CPI Castro Baxoi de Miño.  
Achegas económicas para as familias:  
Nenos/as de infantil ou primaria: 50.00 € 
Adultos e rapaces/as de secundaria: 60.00 € 
Menores de 3 anos: Non farán achegas agás que vaian consumir servizo de restauración nas comidas do mediodía do sábado e do domingo. Neste último 
caso achegarán 15.00 €. 
Inclúe: Transporte en autobús. Seguro de accidente. Acceso a todas as actividades, aos museos e monumentos. Todas as comidas e aloxamento incluídas 
segundo especificacións. Non inclúe dietas especiais que o hostaleiro indique non contratadas.  
Inscricións:  
Pódense inscribir os membros da comunidade escolar do C.P.I. Castro Baxoi ou familias de entidades colaboradoras coa Anpa. Non se poden inscribir escolares sós. 
As familias interesadas deberán entregar na secretaría do centro o formulario de inscrición firmado xunto co xustificante de ter ingresado na conta da Asociación, en concepto 
de reserva, o 25% das achegas establecidas. (Esta contía non se devolverá no caso de non asistencia dos interesados) O resto se solicitará na man o fin de semana da actividade. 
Deberán indicarse na inscrición os datos de todos os asistentes, incluídos menores de tres anos se fose o caso. 
Establécese o prazo para entregar o formulario e facer o ingreso entre o 16 de marzo e o 15 de abril. No caso de suspensión da actividade se devolverán os cartos mediante 
transferencia á conta indicada na inscrición. 
Se aceptarán as inscricións por orde de ingreso en conta da contía da reserva ata completar as prazas máximas do autobús contratado. Terán preferencia na inscrición as 
familias asociadas. Se considerará a orde alfabética dos apelidos dos ordeantes da reserva no caso de recibir varios ingresos no mesmo día. 
A actividade se fará sempre que reserven un mínimo de 37 persoas, ata un máximo de 55 participantes. 
Especificacións: 
Comida do sábado: Restaurante Aldea Grande: Adultos: 1º: Croquetas e luras; 2º: Churrasco mixto (porco, tenreira e polo); Sobremesa: Larpeira do Ulla. Auga, viño, refrescos e 
cafés. Nenos ata 12 anos: 1º: Croquetas e luras; 2º Espaguetti Boloñesa; Sobremesa: Terrina xeada. Auga ou refrescos. 
Para a granxa escola (albergue) as condicións xerais son: Actividades para os escolares o sábado pola tarde segundo as idades e a conformación dos grupos. As nais ou pais non 
poden acompañar aos rapaces. Non hai previsión de actividades organizadas para os menores de tres anos. A merenda do sábado para os escolares é: Bocadillo de cacao, ou 
embutido ou peza de froita. A cea do sábado para todos consiste en un prato combinado con dous elementos (pasta ou arroz + proteico), máis sobremesa (froita ou lácteo); pan 
e auga (non embotellada). Posibilidade de menús adaptados, avisando previamente das necesidades coa suficiente antelación. A noite no albergue será en habitacións múltiples 
con liteiras, colchón de 90 cm tipo Pikolín e baños compartidos. Inclúe sábenas, mantas e almofada. Non inclúe servizo de toallas nin a feitura da cama. O almorzo no albergue 
consiste en: Zume envasado, leite frío ou quente con cacao soluble, café, auga (non embotellada), galletas, cereais ou unha peza de bolería. 
Comida do domingo: Restaurante Casa do Patrón: Todos: 1º: Ensalada de pasta; 2º: Milanesa con patacas, Sobremesa: Tarta de chocolate; Auga, viño, refrescos e café. 
Non se inclúe a merenda do domingo. Recoméndase levar toallas e chanclas; roupa cómoda, chuvasqueiro ou gorra, calzado impermeable (para as cortes) e deportivo, útiles de 
aseo e xabón, cantimplora e lanterna.  As familias con fillos menores de tres anos poden levar a silla persoal do coche no autobús, pero non é imprescindible. 
Responsabilidades: 
A Anpa Castro Baxoi non se fai responsable dos cambios que os hostaleiros ou transportistas realicen en relación co inicialmente pactado, xa que non organiza 
profesionalmente a actividade, senón que actúa por delegación do conxunto dos interesados. A Anpa non se fai responsable da suspensión de actividades programadas por 
causas extraordinarias ou polo tempo meteorolóxico. 
A Anpa non tramitará reclamacións conxuntas contra os hostaleiros ou transportistas que participen nas actividades por perxuizos causados aos interesados. Éstes últimos 
acordan coa entidade mediante a firma desta inscrición a reclamación individual no caso de considerar os servizos non acordes ás expectativas.  
Os participantes coñecen o apoio económico da ANPA á realización da actividade, que supón entre 15-20 € por persoa, segundo o número de participantes.     

ANPA CPI Castro - Baxoi · Miño · www.anpacastrobaxoi.org; Rua As Marismas, 25, 15630 Miño;  Tfno 682 321 886 · inscricions@anpacastrobaxoi.org
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UNHA VEZ ASINADO ESTE DOCUMENTO DE INSCRICIÓN O INTERESADO ACEPTA AS CONDICIÓNS XERÁIS 
DA ACTIVIDADE E SOLICITA INCLUÍRSE NO LISTADO DE SOLICITANTES CONXUNTOS.
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"FIN DE SEMANA DA FAMILIA 2015": 25-26 de abril
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  Marismas 25, 15630 Miño
Revise as instruccións antes de comezar a cubrir o formulario
 
  
Firma adulto/a 1 pai/nai/titor
Firma adulto/a 2 nai/pai
DATOS PARA O CONTACTO COA 
UNIDADE FAMILIAR (utilizarase preferentemente email)
Nome do titular da conta no caso
de devolución da contía da reserva
(25% das achegas)          
Número de conta - IBAN 
E
S
COMPROMISO DE PAGO: 
CONTÍA TOTAL DA ACHEGA FAMILIAR 
(Ver contías das achegas nas condicións)
CONTÍA DA RESERVA FAMILIAR A INGRESAR NA CONTA
DA ANPA CASTRO BAXOI (25% da achega familiar)
         ES82 2100 6309 9802 0000 3831
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 INSTRUCCIÓNS PARA O FORMULARIO (Atención: O prazo remata o 15 de abril)
1.- Indique os datos dos asistentes, tamén os menores de tres anos se fose o caso. Lembre indicar si é socio da Anpa e firmar o documento ao remate.
2.- Calcule a contía total das achegas que debe facer a familia segundo as achegas establecidas e indicadas máis abaixo. 
3.- Calcule o 25% desa cantidade, que deberá ingresar como reserva na conta da Anpa indicando no concepto os apelidos dos rapaces e o texto "fin semana fam.". Xunte copia do recibo de ingreso ou transferencia a esta inscrición. Lembre que o 75% restante deberá entregalo durante a actividade.
4.- Indique o seu número de conta e o nome do titular para o caso que a Anpa tivese que devolver a contía da reserva por suspensión da actividade.
5.- Presente a inscrición e a copia do recibo de ingreso entre o 16 de marzo e o 15 de abril na secretaría do centro escolar ou remita o documento escaneado ao correo electrónico da Anpa.
6.- Revise as recoméndacións de roupa e útiles antes de sair. A información relativa á actividade divulgarase a través da Web da Anpa.
CONDICIÓNS XERAIS DA ACTIVIDADE 
PROGRAMA:
 Sábado 25 de abril:
10:30 Saída do autobús desde o CPI Castro Baxoi. 
11:30-13:00  Visita didáctica ao Museo Pedagóxico de Galicia (Santiago) con actividades para os rapaces durante a visita guiada. 
13:45-14:45 Comida no restaurante Aldea Grande, Sta. Cruz de Rivadulla, Vedra. 
14:45-16:00 Visita ao mini-zoo de Aldea Grande, e tempo para o uso das instalacións de lecer infantil (pista de cars, inchables, campo de futbol, baloncesto...) 
16:30-17:00 Chegada á Graxa Escola-Albergue turístico "Fervenza do Toxa", Reboreda, Silleda. Distribución das equipaxes e asignación das liteiras.
17:00-20:00 Escolares: Actividades programadas na Granxa-Escola: Animais da granxa, horta ecolóxica, obradoiro de pan, tiro con arco, artesanía en coiro. Inclúe merenda.
17:30-19:30 Adultos: Visita ao miradoiro e á fervenza do río Toxa, Merza, Concello de Vila de Cruces. Roteiro a pé de 3 km (1 hora) á beira do río. Merenda ao remate na praia fluvial. (Pódese ir á praia fluvial tamén en bus). Regreso á Granxa Escola.
21:00-22:00 Cea
22:00-23:30 Velada nocturna organizada polo monitorado para toda a familia.
23:30 Noite nas habitacións do albergue.
Domingo 26 de abril:
9:30-10:00 Almorzo. 
11:00 Saída do autobús.
11:30-13:30 Visita didáctica ao Mosteiro de Carboeiro, Silleda. Inclúe actividades para todos: Xogo dos espellos, obradoiro de arquitectura con material didáctico para os escolares, pequeno roteiro nos exteriores.... 
14:30-15:30 Comida no restaurante do Museo Etnográfico "Casa do Patrón", Parroquia de Doade, Lalín.
15:30-17:00 Visita guiada ao Museo Etnográfico, ou quen o prefira, estancia en área recreativa xunto ao río.
17:00-19:00 Viaxe de regreso pola A9 con parada de 30 min. na estación de servizo de Sigüeiro. 
19:00 Chegada ao CPI Castro Baxoi de Miño. 
Achegas económicas para as familias: 
Nenos/as de infantil ou primaria: 50.00 €
Adultos e rapaces/as de secundaria: 60.00 €
Menores de 3 anos: Non farán achegas agás que vaian consumir servizo de restauración nas comidas do mediodía do sábado e do domingo. Neste último caso achegarán 15.00 €.
Inclúe: Transporte en autobús. Seguro de accidente. Acceso a todas as actividades, aos museos e monumentos. Todas as comidas e aloxamento incluídas segundo especificacións. Non inclúe dietas especiais que o hostaleiro indique non contratadas. 
Inscricións: 
Pódense inscribir os membros da comunidade escolar do C.P.I. Castro Baxoi ou familias de entidades colaboradoras coa Anpa. Non se poden inscribir escolares sós.
As familias interesadas deberán entregar na secretaría do centro o formulario de inscrición firmado xunto co xustificante de ter ingresado na conta da Asociación, en concepto de reserva, o 25% das achegas establecidas. (Esta contía non se devolverá no caso de non asistencia dos interesados) O resto se solicitará na man o fin de semana da actividade. Deberán indicarse na inscrición os datos de todos os asistentes, incluídos menores de tres anos se fose o caso.
Establécese o prazo para entregar o formulario e facer o ingreso entre o 16 de marzo e o 15 de abril. No caso de suspensión da actividade se devolverán os cartos mediante transferencia á conta indicada na inscrición.
Se aceptarán as inscricións por orde de ingreso en conta da contía da reserva ata completar as prazas máximas do autobús contratado. Terán preferencia na inscrición as familias asociadas. Se considerará a orde alfabética dos apelidos dos ordeantes da reserva no caso de recibir varios ingresos no mesmo día.
A actividade se fará sempre que reserven un mínimo de 37 persoas, ata un máximo de 55 participantes.
Especificacións:
Comida do sábado: Restaurante Aldea Grande: Adultos: 1º: Croquetas e luras; 2º: Churrasco mixto (porco, tenreira e polo); Sobremesa: Larpeira do Ulla. Auga, viño, refrescos e cafés. Nenos ata 12 anos: 1º: Croquetas e luras; 2º Espaguetti Boloñesa; Sobremesa: Terrina xeada. Auga ou refrescos.
Para a granxa escola (albergue) as condicións xerais son: Actividades para os escolares o sábado pola tarde segundo as idades e a conformación dos grupos. As nais ou pais non poden acompañar aos rapaces. Non hai previsión de actividades organizadas para os menores de tres anos. A merenda do sábado para os escolares é: Bocadillo de cacao, ou embutido ou peza de froita. A cea do sábado para todos consiste en un prato combinado con dous elementos (pasta ou arroz + proteico), máis sobremesa (froita ou lácteo); pan e auga (non embotellada). Posibilidade de menús adaptados, avisando previamente das necesidades coa suficiente antelación. A noite no albergue será en habitacións múltiples con liteiras, colchón de 90 cm tipo Pikolín e baños compartidos. Inclúe sábenas, mantas e almofada. Non inclúe servizo de toallas nin a feitura da cama. O almorzo no albergue consiste en: Zume envasado, leite frío ou quente con cacao soluble, café, auga (non embotellada), galletas, cereais ou unha peza de bolería.
Comida do domingo: Restaurante Casa do Patrón: Todos: 1º: Ensalada de pasta; 2º: Milanesa con patacas, Sobremesa: Tarta de chocolate; Auga, viño, refrescos e café.
Non se inclúe a merenda do domingo. Recoméndase levar toallas e chanclas; roupa cómoda, chuvasqueiro ou gorra, calzado impermeable (para as cortes) e deportivo, útiles de aseo e xabón, cantimplora e lanterna.  As familias con fillos menores de tres anos poden levar a silla persoal do coche no autobús, pero non é imprescindible.
Responsabilidades:
A Anpa Castro Baxoi non se fai responsable dos cambios que os hostaleiros ou transportistas realicen en relación co inicialmente pactado, xa que non organiza profesionalmente a actividade, senón que actúa por delegación do conxunto dos interesados. A Anpa non se fai responsable da suspensión de actividades programadas por causas extraordinarias ou polo tempo meteorolóxico.
A Anpa non tramitará reclamacións conxuntas contra os hostaleiros ou transportistas que participen nas actividades por perxuizos causados aos interesados. Éstes últimos acordan coa entidade mediante a firma desta inscrición a reclamación individual no caso de considerar os servizos non acordes ás expectativas. 
Os participantes coñecen o apoio económico da ANPA á realización da actividade, que supón entre 15-20 € por persoa, segundo o número de participantes.    
ANPA CPI Castro - Baxoi · Miño · www.anpacastrobaxoi.org; Rua As Marismas, 25, 15630 Miño;  Tfno 682 321 886 · inscricions@anpacastrobaxoi.org
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UNHA VEZ ASINADO ESTE DOCUMENTO DE INSCRICIÓN O INTERESADO ACEPTA AS CONDICIÓNS XERÁIS
DA ACTIVIDADE E SOLICITA INCLUÍRSE NO LISTADO DE SOLICITANTES CONXUNTOS.
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