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Campamentos CN Culleredo  
Verán 2021 

Do 28 de xuño ao 31 de xullo - Polideportivo Municipal de Almeiras 
 

 
XORNADAS   MULTIDEPORTE. Actividades. 
 O campamento ten como obxectivo primordial a promoción de hábitos 
saludables na ocupación dos nenos durante o periodo vacacional, coa 
proposta de diversas actividades, que promoverán a sociabilidade, o 
compañeirismo, a creatividade e a confianza dos rapaces: un campamento 
lúdico, deportivo e recreativo, con talleres de manualidades, de habilidades 
motrices e de coordinación. 
Con actividades na instalación deportiva  e no exterior da instalación. 
Charlas de formación e exercicios de correccións posturais. 
E moitas máis sorpresas, donde os rapaces o pasarán moi ben e descubrirán 
as súas habilidades. 
 
IMPARTIDOS POR MONITORES TITULADOS 

 
LUGAR. Polideportivo Municipal de Almeiras 
 
HORARIOS. De 9 a 14 horas 
MADRUGADORES - 8:30 a 9:00 Horas 
Flexibilidade no horario, podemos adaptarnos en casos puntuais (consultar) 
 
IDADES PARTICIPANTES: 4 a 12 años. 
N.º de Participantes: o que permita a normativa COVID-19  

  
TURNOS SEMANAIS.  

1º. Semana do 28 de Xuño ao 2 de Xullo 
2º. Semana do 5 ao 9 de Xullo 
3º. Semana do 12 ao 16 de Xullo 
4º. Semana do 19 ao 23 de Xullo 
5º. Semana do 26 ao 30 de Xullo 

 
PRECIOS 

 Unha semana 55€ 
 Duas semanas  100€ 
 Tres semanas 150€ 
 Catro semanas 200€ 
 Cinco semanas 240€ 

MADRUGADORES (8:30 – 9:00): 25€ Semana/10€ Día solto 
Desconto 5 €/semana aos nadadores do CN Culleredo e irmáns. 
 
INSCRIPCIÓNS 

 Preinscripcións: a partir do 23 de maio 
 Inscripcións: a partir do 1 de xuño. 

Suxeitas á formación dun grupo minimo.  
Respetaráse rigurosamente a orde de preinscripción, habilitarase formulario 
de preinscripción na páxina web.   
 
MATERIAL. Os rapaces deberán traer o seguinte material:  

 Unha toalla pequena, unha esterilla, roupa e calzado deportivo. 
 Gorra e crema solar 
 Xel de mans e máscara. 
 Unha merenda saudable para tomar a media mañá. 

 
Protocolos COVID-19 

 Máscara obrigatoria e control de  temperatura 
 Grupos reducidos e distancia de seguridade 
 Actividades individuais   

 
INFORMACIÓN 
Teléfono:   698 16  42 84 - Correo electrónico: cnculleredo@gmail.com  


