
 

 
 

OBRADOIROS DE PINTURA COULEURS DE BRETAÑA.  
Museo Man de Camelle 19 de abril 2019. 
 

 INSCRICIÓNS  

Os obradoiros son gratuítos, teñen prazas limitadas e o alumnado seleccionado deberá ir acompañado 
do material propio para recibir as clases. As mestras son pintoras prestixiosas do Concello de La Turballe 
(Francia) co que Camariñas está irmandado. 
 
As persoas interesadas en participar deberán cubrir este formulario de inscrición. Para os/as 
participantes menores de idade, tamén será preciso que este documento sexa cuberto e asinado polo 
pai/nai/titor/a legal. Os obradoiros impartiranse no Museo Man de Camelle. 
As persoas seleccionadas por orde de inscrición serán chamadas para confirmar a súa asistencia. 
A inscrición entregarase persoalmente no Museo Man de Camelle ou na Casa de Pedra de Camariñas ou 
por enderezo electrónico ao museodoman@camarinas.net  
 
 

OBRADOIRO NO QUE DESEXA INSCRIBIRSE (marque cun  X) 

*Obradoiro Infantil de debuxo: Os faros e o mar. 19 de abril de 11:00 a 13:00h. 
Os materiais que deberá levar si é seleccionado/a: follas, lapices de cor e de debuxo, goma de borrar. Tamén 
pode levar ceras e as pinturas que desexe 

 

  
*Obradoiro de pintura para adultos. A paisaxe. 19 de abril de 17:30 a 19:30h. 
Os materiais que deberá levar: imaxe, foto ou modelo de paisaxe para pintar. Pode levar os materiais e 
ferramentas de pintura xa sexan  acuarelas, óleos ou outros. 

 

 
 

DATOS IDENTIFICACIÓN DA PERSOA PARTICIPANTE 

Nome e Apelidos:  

Idade:  

Enderezo:  

Localidade / C.P.:  

TELEFONO:  

    

DATOS DO PAI, NAI OU TITOR LEGAL (para menores de idade) 

Nome e Apelidos:  

Idade:  

Enderezo:  

Localidade / C.P.:  

TELEFONO:  

 
Sinatura e data 

 

 
 
 
A sinatura desta solicitude autoriza á publicación das imaxes dos e das participantes na web, redes sociais e publicacións do 
Concello de Camariñas sen fins lucrativos. De acordo  co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de 
Datos de Carácter Persoal. O Concello de Camariñas destruirá as solicitudes e datos ao remate da actividade. 

mailto:museodoman@camarinas.net

