
BASES SCAPE ROOM “ESTRELAS”

O Concello de Nigrán organiza a actividade Scape Room “Estrelas”, financiada polo Ministerio de 
Igualdade a través dos  Fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero

Contido

Actividade de escapismo, na que as persoas participantes deberán superar unha serie de probas
relacionadas con varias mulleres relevantes en distintos ámbitos: literatura, ciencia, arte..

Persoas destinatarias

Poderán  participar  grupos  de  entre  catro  e  cinco  persoas,  ata  un  máximo  de  15  grupos.  A
actividade está recomendada a partires dos 9 anos, aínda que non é excluínte. 

Lugar de realización, data e horario

Desenvolverase no espazo exterior do Pavillón Deportivo Municipal de Panxón, o día 13 de febreiro
de 2022,  ás 11:00 h. 

Materiais

Os materiais necesarios para o desenvolvemento da actividade será facilitado pola organización. As
persoas participantes deberán acudir con roupa e calzado cómodo.

Selección dos grupos participantes

1.-  As  persoas  interesadas  deberán  cumprimentar  o  formulario  de  inscrición  acompañada  da
seguinte documentación:

• Persoas maiores de idade: copia do DNI

• Persoas  menores  de idade:  copia do DNI,  ou Libro de Familia,  autorización  do pai/nai,
titor/a e copia do DNI da persoa que asina a autorización.  

2.- Prazo e presentación do formulario de inscrición: o prazo comezará o día 7 de febreiro ás 00:00
h. e rematará o día 10 de febrerio ás 24:00 h. O formulario deberá remitirse por correo electrónico
ao seguinte enderezo: cim@nigran.org.



3.-  Criterio de selección: os grupos de participantes seleccionaranse por orde de inscrición.  Se
quedaran  prazas  vacantes  unha  vez  rematado  o  prazo  de  inscrición  poderase  solicitar  a
participación ata esgotarse as mesmas.

4.- Listado de admitidos. Publicarase o día 11 de febreiro na páxina web do concello de Nigrán e
comunicarase por correo electrónico aos grupos admitidos.

Información 

Para mais información no teléfono 986 38 30 81 de luns a venres en horario de 9:00 h. a 14:00 h.


