
Estimados/as veciños/as

A exma. Deputación Provincial da Coruña en colaboración co Concello de San Sadurniño convocan
o programa “CAMPAMENTOS DEPORTIVOS DE VERÁN 2022”.

Poderán participar neste campamento os nenos/as nados entre o día 1 de xaneiro de 2008 e 31 de 
decembro de 2013.

LUGAR (SEDE CAMPAMENTO).
IES Rosalía Mera
Rúa Archer Milton Huntington, 24 (A CORUÑA) 

DURACIÓN
Dende o domingo (chegada para cear), ata o venres seguinte (saída tralo almorzo). 

INCLÚE
Transporte interno, estadía e manutención en residencia, e todo gasto que ocasionen as actividades 
programadas. 

DOCUMENTACIÓN
Para a formalización a inscrición, debes entregar:
1.- Ficha de inscrición debidamente cuberta e asinada polo pai e a nai, ou de ser o caso, polo titor
2.- Fotocopia do carnet de identidade ou libro de familia.
3.- Copia do aboamento da cota de inscrición. (cando a praza estea conrmada e no número de conta
dado pola Deputación e publicado na súa web)
4.- No caso de que o/a neno/a tivese tratamento ou doenza que teñan que ser tidos en conta, 
axuntarase certicado médico asinado por facultativo/a. De igual xeito, no caso de medicación 
especíca ou alerxia alimentario ou doutro tipo.

EQUIPO RECOMENDADO
Roupa de rúa (pantalóns, camisas)
• Equipamento deportivo (suadoiro, pantalóns curtos, camisetas deportivas, calcetíns, zapatillas de 
deportes, chanclas para a ducha, traxe de baño, útiles de praia e piscina).
• Toallas de aseo
• Útiles de aseo (xabón, peite, cepillo e pasta de dentes, colonia e/ou desodorizante)
• Saco de durmir e lanterna
• Gafas para o sol
• Crema protectora para o sol, factor alto
• Chuvasqueiro
• Mochila pequena



MATERIAL
O material propio das actividades deportivas será proporcionado pola organización a ca 

COTA
Cada participante aboará unha cota de participación de 85,00€ (unha vez confirmada a praza)

Os interesados deberán formalizar a solicitude de inscrición na oficina da Casa da Cultura de San
Sadurniño con data límite o 20 de maio. No suposto de ter máis solicitudes que número de prazas
concedidas, realizarase un sorteo público ante o Secretario para adxudicar as prazas. O sorteo será o
24 de maio ás 12:30 horas no Concello de San Sadurniño.

DATAS DO CAMPAMENTO DEPORTIVO:  4ª quenda a cal transcorre dende os días 17 de
xullo ao 22 de xullo. 
LUGAR E PRAZO DE SOLICITUDES: Na Casa da Cultura do 13 de abril ao 20 de maio
SORTEO: 24 de maio ás 12:30 horas no Concello de San Sasdurniño
Nº DE PRAZAS: 3
IDADES: Nacidos entre o 1 de xaneiro do 2008 e o 31 de decembro do 2013.
PREZO: 85 euros. (unha vez o/a interesado/a obteña a praza).
REQUISITO: Estar empadroado no Concello de San Sadurniño

ORGANIZA:

COLABORA: Concello de San Sadurniño 


