
CAMPAMENTOS  
VERÁN  2019 
XULLO. DE 09.00 H A 14.00 H 
DE 12 A 17 ANOS. kaiakkinballultimate

tiro con arco
senderismoobradoiros creativos

rutassnorkel

CORUÑA
XUVENTUDE

www.coruna.gal/cmix 
xuventude@coruna.es

#MocidadeCoruña



PERSOAS DESTINATARIAS 
Mozas e mozos de 12 a 17 anos  
(nados entre 2002 e 2007),  
organizados en grupos de idade.

TURNOS 
1ª Quenda: do 1 ao 12 de xullo 2019 
2ª Quenda: do 15 ao 26 de xullo de 2019 
*O campamento realizarse de luns a venres 
*Os días festivos non haberá campamento.

HORARIO  
De 09.00 a 14.00 h. 

ESPAZO DE REALIZACIÓN 
Polideportivo de Labañou 
*A actividade combinará unha sede fixa coa 
saída a espazos urbanos para a realización 
de actividades ao aire libre.

TRANSPORTE  
Habilitarase un autobús que realizará 
unha ruta de ida e volta con 6 paradas 
establecidas provisionalmente: 

Os Castros - Catro Camiños - Praza de 
Ourense - Monte Alto - Riazor - Polideportivo 
de Labañou.

*O percorrido definitivo establecerase 
na xuntanza informativa coas persoas 

participantes.

PERIODO DE SOLICITUDE DE   
PRAZO DE INSCRICIÓN 

Do 15 ao 22 de maio de 2019 

Pre-Inscrición online a través da web  

www.coruna.gal/cmix 

- Asignarase un número a cada solicitude de 

praza atendendendo á orde de entrada dos 

formularios de solicitudes.

24 de maio de 2019 

Publicación de listas provisionais  

de solicitudes recibidas.

28 de maio de 2019 

Sorteo: ás 12.00 h realizarase o sorteo para 

establecer a orde da adxudicación de prazas.

30 de maio de 2019 

Publicación de listas de persoas con praza 

adxudicada. 

- A web de publicación será  

www.coruna.gal/cmix 

Só será adxudicado un turno de campamento 

por persoa. 

- Habilitarase unha listaxe de agarda en cada 

un dos turnos para cubrir aquelas prazas 

que non teñan a inscrición formalizada ou 

renuncien á mesma .

Do 3  ao 5 de xuño de 2019 

Confirmación de praza: as persoas admitidas 

deberán confirmar a aceptación da praza 

enviado un correo electrónico ao enderezo 

xuventude@coruna.es  

No caso de non recibilo no prazo 

establecido,  a partir do 6 de xuño a praza 

será adxudicada a seguinte persoa  da listaxe 

de agarda. 

*É preciso un mín. de 30 participantes por 

quenda. No caso contrario, o Concello 

reservase a opción de anular a oferta do 

turno que non acade o mínimo.

Nº PRAZAS 

90 / 45 en cada quenda.

COTA DE INSCRICIÓN 

0€ por quenda e participante.  

Inclúe o transporte. 

Ao ser unha actividade de carácter gratuito 

e con alta demanda, a falta inxustificada 

suporá a baixa da persoa participante na 

actividade.

TIPOLOXÍA DE ACTIVIDADES 

- Multideportivas e no medio acuático: 

iniciación ao snorkel, kaiak, tiro con arco, 

propostas de deporte alternativo como 

kinball, floorball e ultimate, xogos deportivos 

na praia, deportes de equipo, etc…

- Lúdico recreativas: Xogos de rastrexo e de 

pistas, orientación, xeocatching, obradoiros 

creativos, xogos de cooperación, etc... 

- Medioambientais: Senderismo pola 

contorna medioambiental, rutas de 

coñecemento e recollida de algas, 

elaboración de xogos con material de 

refugallo, etc... 

REUNIÓN COAS FAMILIAS 

Finalizado o proceso de inscrición enviarase 

un correo electrónico para a realización 

dunha reunión informativa o martes 11 de 

xuño ás 21.00 h, no Espazo de Iniciativas 

Xuvenís (Rúa Matadoiro, 68)
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