
Temos o prazer de poñernos en contacto convosco pra comunicarvos, que este ano por primeira vez, levaremos a cabo o 
campamento urbán e deportivo de verán no Pereiro de Aguiar onde xa podedes inscribir aos vosos fillos/as.
O formato deste campamento de verán basease na diversidade, conseguir que os nenos/as practiquen dunha maneira divertida 
un gran número de deportes, xogos tradicionais e actividades dirixidas, así como que descubran e disfruten de diferentes 
entornos naturais do Concello do Pereiro de Aguiar. 

DATAS: - SEMANA 1 - do 27 ao 31 de Xullo
- SEMANA 2 - do 17 ao 21 de Agosto
- SEMANA 3 - do 24 ao 28 de Agosto

IDADES: de 9 a 15 anos

HORARIOS: As actividades  iniciaranse ás 9:30 h, en grupos reducidos e realizaranse sesións de 45 min / 1h con 
rotacións de actividades e de monitores ata as 13:30h, os mércores ata ás 19:00h. 
Tamén ofrecemos o servizo de atención temperá dende ás 8:30h e de recollida tardía ata ás 14:30h.  

PROGRAMA E SEDES: O noso campamento conta con varias sedes, deste xeito os alumnos/as poden disfrutar de 
espazos naturais e instalacións diferentes:
- LÚNS - Pavillón Municipal de Pereiro de Aguiar  - Obradoiros COVID-19 , deportes de equipo, danza , gimcanas.
- MARTES -  Complexo Deportivo de Monterrei - Deportes de raqueta (tenis e padel), xogos populares, piscina
- MÉRCORES - Excursión -Orixe: dependendo da semana - saída (9:30h) e entrega (19:00h) no Pavillón Municipal
- XOVES - Complexo Deportivo de Monterrei - Deportes de raqueta, deportes de equipo e piscina 
- VENRES - Embalse de Cachamuiña - Búsqueda do tesouro e olimpiadas.
* A programación poderá sufrir modificacións segundo as previsións meteorolóxicas.

INSCRICIÓN:  Apertura de inscrición o 8 de xullo ata 3 días antes do inicio da semana do campamento ou completarse ás 
prazas. (Prazas limitadas)
A inscripción deberá ser realizada a través do formulario de inscrición que se atopará na web www.pereiro.gal o que se 
poderá solicitar por email en sport_ourense@hotmail.com  o por WhatsApp no 626 45 77 39 .

MATERIAL NECESARIO:   Mochila con roupa de baño, toalla, viseira para o sol, jersey, crema solar, gafas de auga, 
muda, botella de auga, mascarilla (obrigatoria)…

COVID-19 :   Realizaranse obradoiros informativos e de prevención, será obrigatorio o uso de mascarillas cando non se 
este a realizar exercicio físico, lavado periódico de mans, grupos reducidos.
   *derivarse a casa á cualquier alumno/a que presente síntoma de mal estar. 

O primeiro día de actividade será preciso traer asinado o modelo de aceptación de condicións de participación, obrigación 
de información e consentimento informado, para participar en actividades de ocio educativo xuvenil, que estará dispoñible 
na web proximamente.

COTAS:

      *o pago deberá ser realizado por transferencia bancaria 3 días antes do inicio da actividade e enviar o xustificante a sport_ourense@hotmail.com

DESCONTOS:
 2º irmán 10% ;  empadroados no Concello do Pereiro 10% ; 2º irmán emopadroado no concello do Pereiro 30% 

                                                                                                           *desconto aplicado a empadroados antes do 1 de jullo de 2020    

Estamos a vosa total disposición a no  626 45 77 39 por teléfono ou whastapp, ou no correo sport_ourense@hotmail.com 

1 semana 2 semanas 3 semanas Atención temperá Recollida tardía

75 € 140 € 190 € 5 € /semana 5 € /semana

CAMPAMENTOS DE VERÁN 
urbán e deportivo PEREIRO DE AGUIAR

http://www.pereiro.gal
mailto:sport_ourense@hotmail.com

