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NORMAS LUDOTECA 

1. A gardería ofrecerase en formato Ludoteca, un servizo que lle vai a permitir ós pais e nais participar na carreira.  

2.  O uso de Ludoteca está destinado a nenos/as de 3 a 8 anos (independentes, sen cueiros).  

3. O horario da Ludoteca abranguerá desde ás 9:00 ás 14:00 horas, e estará localizada na Escola de Educación Infantil 

de Porto do Son, sinalada nos mapas do boletín 2. 

4. Para acceder a este servizo, é esencial a aceptación e sinatura destas normas, entregando cuberta a ficha de máis 

abaixo. 

5. Os nenos poden levar comida e bebida para consumo durante a súa estadía no lugar (recoméndase unha botella de 

auga por neno).  

6. Os monitores non alimentarán aos nenos durante a súa estadía.  

7. Hai que respectar o xogo e actividades dos demais compañeiros e non interferir ou perturbar os seus xogos.  

8. En caso de traer da casa un xoguete, as monitoras da Ludoteca non se farán responsables deles.  

9. Os nenos non poden abandoar a Ludoteca sen autorización das monitoras.  

10. Os pais/nais deben describir na ficha de máis abaixo se o neno ten algún problema de saúde, de relacións cos iguais, 

etc.  

11. Pregase ás familias que fagan o mínimo uso deste servizo, recollendo aos nenos tan axiña como sexa posible tras 

rematar a súa carreira. 

12. O neno só poderá ser recollido polas persoas autorizadas neste documento.  

13. Os monitores son responsables de garantir que estas normas sexan cumpridas. 

14. Este formulario debe ser enviado por correo electrónico antes do xoves 12 ás 15:00 horas, para reservar praza, ó 

mail do club adcarnela@gmail.com. No asunto por GARDERÍA.  

  

 

Nome do neno / a: .......................................................................................     Club: .......................................  

Nome do pai / nai: ........................................................................................................   

DNI: .........................................   Tel. contacto: ..........................................  

Persoa autorizada para retirar o neno: .......................................................................   

OBSERVACIÓNS: 

 

 

Sinatura de Aceptación      Sinatura da persoa que retira ao neno 

 

mailto:adcarnela@gmail.com

