
VIII CAMPAMENTO DE VERÀN
  

 

INTRODUCIÓN: A “ANPA ANEXA”, por oitavo ano consecutivo,  organiza o campamento de verán,  levado a cabo por 

Vingolea.com (Deporte e Animación), colaborando o Colexio e o Concello de Lugo; no que se ofrece unha alternativa 

para @s nen@s durante todo o verán,  no que difrutarán facendo deporte,  aprendendo cousas novas e 

interactuando con outr@s nen@s da sua idade, a través de actividades moi variadas. 

HORARIO: O horario será de mañá, de 9:00 a 14:00 horas, de lúns a venres, con algunha xornada de todo o día. 

DURACIÓN:    Dende o 24 Xuño ata o 9 de Setembro. O 25 de xullo e o 15 de agosto non haberá campamento. 

INSTALACIÓNS: A base do campamento será no C.E.I.P ANEXA, pero tamén se utilizarán outros espazos como poden 

ser: *parque da Milagrosa, piscina exterior municipal de Frigsa, *área recreativa “As Saamasas”, prazas, parques 

infantís, … 

*En días puntuais, tras previo aviso, os pais/nais terán que deixar e recoller @s nen@s nestes dous sitios, como en anos 

anteriores.   

ACTIVIDADES: As actividades son moi variadas, como poden ser: 

Xogos de animación, deportivos e populares. Talleres de manualidades. Deportes (fútbol sala, patinaxe, tenis, 

bádminton, baloncesto,…). Aeróbic. Musicoterapia. Repostería. Xornadas de praia e piscina. Excursións. Clases 

de Inglés de forma divertida. Linguaxe de signos. Teatro. Actividades pola cidade. Visitas culturais e de ocio. 

Paseos en cabalo e poni. Inchables. Circuito de bicis. Convivencia con outros campamentos. Actividades  

pais/nais/nenos. Festa de fin de actividades. 

   Os nenos serán distribuidos en grupos según a idade, para levar a cabo  algunhas actividades e xogos.  

MATERIAL NECESARIO:   Deben  traer unha mochila pequena,  tentempé de media mañá, botella pequena de auga, 

panos de papel, gorra e crema solar. 

INDUMENTARIA: Calzado deportivo e roupa cómoda. Non traer sandalias. Para a piscina: bañador, chanclas 

descalzas, gorro e toalla. Avisaremos previamente cando vaiamos.  Poñer nome a todas as prendas. 

MONITORES: Serán Técnicos en animación de actividades físicas e deportivas  ou Monitores de tempo libre.  

NÚMERO MÍNIMO E ASISTENTES: O número mínimo para poder levar a cabo estas actividades é de 20 nen@s, en 

cada periodo. Dirixido a  Infantil e Primaria (De 3 a 12 anos) 

TARIFAS: Socios ANPA / Non Socios ANPA 

SEMANA XUÑO (24 ó 28): 50€  60€              SETEMBRO (2 ó 9): 60€  70€                 QUINCENA: 80€  90€ 

MES: 120€  135€                               DÍAS SOLTOS: 10€  12€                        * DÍA ESPECIAL: 20€   25€ 

SERVIVIO DE COMEDOR:   6€ 7€ / Día 

 

*Considerase  “DÍA ESPECIAL”, cando algún@ nen@ ven ese día solto e coincide cunha excursión ou xornada de todo o día.  

INSCRICIÓN: Cubrir a Ficha de inscrición en “www.vingolea.com” (Campamento Mochilín´19)  ou en                            

” https://anpaanexa.es” e reenviala por correo electrónico (info@vingolea.com) ou foto por whatsapp, adxuntando 

o xustificante de pago.  Podendo pagar en dous plazos, metade a hora de inscribirse e o resto cando empeze a 

actividade.     PARA DUDAS,  info@vingolea.com ou no teléfono  606 25 32 31. 
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