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Folla de Ruta
Iahoo 2017
Ola a todxs,
como cada dous anos, os/as lobatxs de toda Galicia reúnense para pasar uns
días xuntos, coñecendo así a rapacxs da súa idade, que ao igual que elxs
disfrutan dos scouts. Este encontro (acampada), chámase Iahoo, e este ano terá
lugar nos días 13, 14 e 15 de Abril do 2017.
·Lugar: Albergue da Saleta (Silleda)
·Saída: 13 de Abril ás 9:15 na Estación de Autobuses
·Regreso: 15 de Abril ás 17:50 na Estación de Autobuses
·Prezo: 25€
·Material persoal: cazo, plato, cubertos, uniforme completo (polo + pañoleta),
saco e esterilla, roupa de baño (bañador, toalla, chanclas), neceser completo
(cepillo de dentes, pasta de dentes, xabón, peine…), roupa para ensuciar
(ropa vella, ou que non importe mancharse), roupa de abrigo (forro polar,
chuvasqueiro), botas, zapato de reposto, 4 pares de calcetines, 4 bragas ou
calzóns, 3 camisetas, 2 pantalóns, 1 xersei, lanterna.
·A maiores non esquecerse a comida do primero día, 1l de leite, e unha
camiseta branca (xa que vamos a pintala) e a tarxeta sanitaria.
MOI IMPORTANTE: Por favor, débese entregar a autorización máis o pago da
actividade antes do día 1 de Abril, este día será o último para entregar a
documentación aos vosos Vellos Lobos (scouters)
Non é necesario que os/as nenxs leven cartos, xa que non terán onde gastalo,
así como non está permitido o uso de móbiles e aparellos electrónicos, agás
cámaras de fotos. Tampouco estará permitido os refrescos para a comida do
primeiro día.
En caso de calquera dúbida, consultar cos vosos scouters.
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AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN NO IAHOO 2017

Eu, D/Dna. ___________________________________________ con DNI_______________
e teléfono/s______________________________________
pai, nai, tutor/a de _________________________________________________ con DNI____________ .
Autorizo a meu fillo/a/titorado/a, baixo a miña responsabilidade, a participar na actividade organizada por
ASDE - Scouts de Galicia durante os días 13-14-15 de Abril de 2017.
Así mesmo, autorizo aos responsables para que tomen as medidas que consideren máis oportunas no caso de
que o/a menor en cuestión se atope en situación de necesitar calquera tipo de tratamento ou intervención
médica, sempre e cando non se puidese localizar ós seus pais ou tutores legais.
NON autorizo á ASDE - Scouts de Galicia á publicación da imaxe do meu fillo/a/titorado/a no recurso
educativo en liña/páxina web e publicacións das mesmas e a súa aparición nos medios de comunicación co
fin de darlle difusión ó movemento scout.

En __________________________ a _______de_______________________ de 2017

Asdo._____________________

