BÚSQUEDA DE PISTAS DON BOSCO
Desde o Centro Xuvenil estamos a desexar o regreso das actividades, mais como de momento
non é posible… Traémosvos unha actividade para que sigamos tan presentes coma sempre!
Con motivo da festa de Don Bosco queremos que rastrexedes pistas por toda a cidade e
contorna do colexio e así axudarvos a coñecelo un pouco mellor. As instrucións serán as
seguintes:
-

Teredes que levar un dispositivo móbil co que poder escanear os códigos QR que
preparamos.

-

No momento en que escaneedes as preguntas deberedes anotar as respostas onde
consideredes oportuno, necesitáredelas para a vindeira actividade en liña que
faremos.

-

Teredes desde o sábado día 30 ata o luns 1 de febreiro para facela.

-

Debedes ir de forma individual o cos vosos titores para atopalas, pedímosvos que por
favor non vaiades con ningún non-convivente, xa que as medidas actuais non o
permiten.

-

Tede coidado e tratade de non xuntarvos con demasiada xente, a vosa saúde é o máis
importante.

-

Podedes facer fotos mentres facedes a actividade e mandalas ao correo electrónico
do Centro Xuvenil: cxabeiro@gmail.com

-

Pasade un bo intre e divertídevos!

-

* Por mor do temporal a localización do código QR do Parque de Marte, estará pola
entrada, preto da Cruz Vermella.

Asinado:
EQUIPO DE ANIMADORES

CONCURSO DE DEBUXO DON BOSCO
BASES
PRIMEIRA. O concurso desenvolvérase do día 30 de xaneiro de 2021 ao 4 de febreiro de 2021.
SEGUNDA. Para participar terase que presentar un debuxo de Don Bosco o dalgún momento da súa
vida.
TERCEIRA. Haberá tres categorías:




SALTIMBANQUIS
ANDAINA
ADS

CUARTA. Só enviarase 1 debuxo por cada participante.
QUINTA. Os debuxos deberán enviarse á seguinte dirección de correo; cxabeiro@cxabeiro.org,
indicando os seguintes datos:



Nome completo do/a participante.
Agrupación a que pertence.

SEXTA. Á hora de enviar os debuxos, estes poderán escanarse ou ben sacarlles unha fotografía.
SEPTIMA. De cada categoría elixírase o primeiro e segundo lugar. O xurado estará integrado polos
membros da Xunta Directiva da Asociación Centro Xuvenil Abeiro. O seu fallo será inapelable.
OITAVA. O resultado do concurso darase a coñecer o 6 de febreiro do 2021.

