
 

 

CAMPAMENTO DEPORTIVO DE VERÁN 2022 

MISIÓN DEPORTIVA! 

INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS 

Comeza o Campamento Deportivo de Verán, Misión Deportiva!, e queremos darvos 

información importante relativa a aspectos da actividade: 

O coordinador conta cun teléfono de contacto que estará dispoñible durante o Campus, para 

que as familias poidan consultar ou comunicar aquelas cuestións que estimen oportunas. 

DIEGO: 689 663 627 

 

Horario do Campamento: 7:30 a 16 h.  

➔ Madrugadores de 7:30 a 10:00 h. 

➔ Sport Camp de 10:00 a 14:00 h. 

➔ Tempo de xantar de 14:00 a 16:00 h. 

 

Lugar do Campamento: 

O campamento terá lugar no recinto escolar do Colexio Vicente Otero Valcárcel e contará cás 

seguintes instalacións:  

• Pavillón polideportivo cuberto  

• Pista polideportiva descuberta  

• Zona axardinada descuberta  

• Patio escolar cuberto  

• Aula cuberta  

• Parque infantil descuberto  

• Carpa cuberta  

• Comedor escolar  

• Local xuventude( aula 1 e aula 2) 

 

 

 

 



 

 

Entrada e saída:  

A entrada dos nenos e nenas realizarase pola porta do patio cuberto do CEIP Vicente 

Otero Valcárcel. A entrega ou saída realizarase escalonadamente seguindo as 

indicacións. 

 

Qué teñen que levar:  

➔ Os/as participantes deberán levar unha botella de auga e un pequeno almorzo 

(recomendamos alimento saudables). 

➔ Aqueles que queden a comer deberán levar a comida en tupper (en bolsas isotermo de 

ser preciso). Dispoñemos de microondas para quentar o xantar. 

➔ Roupa e calzado deportivo 

➔ Chubasqueiro ou cortaventos (días de choiva) 

➔ Gorra ou viseira 

➔ Crema solar 

➔ Bañador, chancletas e gorro de piscina (se vos avisará previamente das saídas ou 

actividades que o requiran) 

➔ Muda de reposto. 

➔ Deberán ademais levar unha bolsa co seu nome, para gardar a merenda, o xantar ou 

calquera pertenza persoal.  

➔ Cada semana teremos unha saída de excursión (enviaremos circulares informativas) 

 

Blog da actividade 

Informámosvos da dirección do blog do Campamento Deportivo, que actualizaremos coa 

colaboración dos nenos e nenas no transcurso do mesmo: 

http://campamentodeportivocarral22.blogspot.com  

http://campamentodeportivocarral22.blogspot.com/

