actividades culturais
Actividade

Idade

Día/s

Nº
prazas

Cota
€

Horario

Instalación

Observacións

Curso de graffiti

12-17
anos

10 ao 14 de xullo

8

Gratuíta

11.00-14.00 h

Por determinar

MATERIAL: roupa cómoda, gorra e botella de
auga.

Visita ao Aquapark

5-17
anos

11 de xullo

50

10,00

5-17
anos

Aquapark
de Cerceda

8 de agosto

MATERIAL: comida, bebida, merenda, toalla,
traxe de baño, gorra, protección solar,
zapatillas de auga e roupa para cambiarse.
O 8 de agosto terán preferencia os rapaces que
non estean anotados para xullo.

Albergue
de Gandarío

MATERIAL: botella de auga-cantimplora,
merenda do día 29, saco de durmir, toalla de
praia, toalla de baño, neceser, chancletas, traxe
de baño, protección solar, roupa interior,
camisetas, pantalón curto, un chándal, calzado
cómodo e lanterna.

Visita ao Aquapark

10,00

Entrada día 29:
16.30 h

4-8
anos

29 e 30 de xullo

Campamento urbano 1:
Multideportes

3*-12
anos

Do 26 ao
30 de xuño

Campamento urbano 2:
Danza, expresión corporal,
teatro inglés

3*-12
anos

Do 3 ao 14
de xullo

Campamento urbano 3:
Pequenos genios

3*-12
anos

Campamento urbano 4:
Creo o meu conto

3*-12
anos

Do 17 ao 31
de xullo
Do 7 ao 11
de agosto

Campamento verán

8-16
anos

Do 31 de xullo
ao 7 de agosto

Acampada

50

Saída da
Casa do Concello
ás 11.15 h
Regreso á
Casa do Concello
ás 20.00 h

30

30,00
Saída día 30:
20.00 h

30

30,00

9.00-14.30 h

A Senra e contornos
MATERIAL: botella de auga, merenda e gorro.
Actividades: informática, inglés, obradoiros e
actividades deportivas.

30

60,00

9.00-14.30 h

A Senra e contornos

30

60,00

9.00-14.30 h

A Senra e contornos os rapaces que non estean anotados nos

Para o campamento urbano 4 terán preferencia
campamentos urbanos 1, 2 e 3.

30

30,00

9.00-14.30 h

A Senra e contornos

35

160,00

Saída por determinar
Regreso por determinar.
Informarase no momento
da preinscrición

Albergue de
Quiroga (Lugo)

MATERIAL: especificarase no momento da
reunión do campamento.

* nenos e nenas de 3 anos nados no ano 2013

actividades deportivas
Idade

Día/s

Nº
prazas

Cota
€

Horario

Instalación

Observacións

9-18
anos

Do 10 ao 14
de xullo

20

25,00

10.00-14.00 h

Albergue
de Gandarío

9-18
anos

Do 10 ao 14
de xullo

20

25,00

16.00-20.00 h

Albergue
de Gandarío

REQUISITO: saber nadar.
MATERIAL: traxe de baño, toalla de baño,
protección solar, traxe de baño para cambiarse
e zapatillas de auga. O concello pon o resto de
material.
Prazo de inscrición ata o 17 de xuño.

Campamento Deportivo
Deputación da Coruña

9-14
anos

Do 19 ao 25
de agosto

3

85,00

Con pernoctas

Centro Residencial
docente da Coruña
(Culleredo)

MATERIAL: especificado no díptico da
publicidade destes campamentos deportivos
no momento da inscrición.
Prazo de inscrición ata o 17 de xuño

Iniciación ao fútbol

4-12
anos

17 e 19
de xullo

30

Gratuíta

18.00-20.00 h

Campo de Fútbol
do Convento

MATERIAL: roupa deportiva e botella de auga.
Actividade organizado en colaboración co Club
Platino A Nosa Viña.
MATERIAL: roupa e calzado deportiva e botella
de auga.
ACTIVIDADES: práctica deportiva centrada no
atletismo. Actividade organizada en colaboración co club “La mochila del deporte”.

Actividade

Campaña de vela 2017
Deputación da Coruña

Iniciación ao atletismo

+4
anos

28 de xullo

30

Gratuíta

17.00-19.00 h

Pavillón de
Guísamo

Ximnasia centro sociais

+16
anos

Martes e xoves de
xullo e setembro

12

21,00

19.30-20.30 h

Determinarase segundo
o número de preinscritos
por parroquia.

Ximnasia maiores 50 anos

+ 50
anos

Luns e mércores de
xullo e setembro

15

23,80

19.00-20.00 h

Ximnasio da
Casa da Cultura

Aeróbic
(step, tonificación e batuka)

+ 12
anos

Luns e mércores de
xullo e setembro

15

23,80

21.00-22.00 h

Ximnasio da
Casa da Cultura

Fitnes e musculación

+ 16
anos

Luns e mércores de
xullo e setembro

10

23,80

21.00-22.00 h

Ximnasio da
Casa da Cultura

Zumba 1

+ 16
anos

Martes e xoves de
xullo e setembro

15

28,50

10.00-11.00 h

Ximnasio da
Casa da Cultura

Zumba 2

+ 16
anos

Martes e xoves de
xullo e setembro

15

28,50

20.00-21.00 h

Ximnasio da
Casa da Cultura

Pilates 1

+ 16
anos

Luns e mércores de
xullo e setembro

15

23,80

10.00-11.00 h

Ximnasio da
Casa da Cultura

Pilates 2

+ 16
anos

Martes e xoves de
xullo e setembro

15

21,00

19.00-20.00 h

Ximnasio da
Casa da Cultura

Pilates 3

+ 16
anos

Luns e mércores de
xullo e setembro

15

23,80

20.00-21.00 h

Ximnasio da
Casa da Cultura

Paddle Surf

7-15
anos

Luns e mércores
de xullo

12

27,00

17.00-18.30 h

Praia de Gandarío

Paddle Surf

+15
anos

Luns e mércores
de xullo

12

27,00

18.30-20.00 h

Praia de Gandarío

Paddle Surf

+15 anos
e adultos

Luns e mércores
de xullo

12

27,00

20.00-21.30 h

Praia de Gandarío

Curso de piragüismo e coñece
a nosa ría en piragua 1Surf

8-11
anos

Martes e xoves
de xullo

10

21,00

10.00-11.30 h

Praia de Gandarío

Curso de piragüismo e coñece
a nosa ría en piragua 2

+12
anos

Martes e xoves
de xullo

10

21,00

11.30-13.00 h

Praia de Gandarío

Curso de piragüismo e coñece
a nosa ría en piragua 3

+18
anos

Martes e xoves
de xullo

10

21,00

13.00-14.30 h

Praia de Gandarío

Taichí
(nivel inicial)

+16
anos

Luns e mércores de
xullo e setembro

25

40,38

20.00-21.15 h

Salón de actos
Casa da Cultura

Taichí
(nivel medio-avanzado)

+16
anos

Luns e mércores de
xullo e setembro

25

40,38

21.15-22.30 h

Salón de actos
Casa da Cultura

Ioga

+16
anos

Martes e xoves de
xullo e setembro

25

35,63

20.00-21.15 h

Salón de actos
Casa da Cultura

MATERIAL: roupa cómoda, calcetíns antideslizantes e botella de auga.

Ioga Iyengar

+16
anos

Martes e xoves de
xullo e setembro

25

35,63

21.15-22.30 h

Salón de actos
Casa da Cultura

MATERIAL: roupa cómoda, calcetíns antideslizantes, botella de auga, material específico desta especialidade de ioga.

Natación para adultos,
terceira idade e discapacitados
con autonomía persoal

+18
anos

Mércores e venres
de xullo e setembro

30

32,00

Curso: 9.45-10.30 h

Piscina de Sada

Natación rapaces

4-17
anos

De luns a venres
do 3 ao 31 de xullo

50

60,00

Curso: 10.45-11.30 h

Piscina de Betanzos

Un autobús pasará polas parroquias a recoller
aos inscritos.
MATERIAL: gorro, chancletas, traxe de baño, toalla e botella de auga.

+3
anos

Día en familia 1

Todas
as
idades

Día en familia 2

8 de xullo

29 de xullo

50

50

10,00

10,00

películas ao aire libre
DÍA

Saída: 9.00 h
Regreso: 20.30 h

Saída: 10.00 h
Regreso: 20.00 h

MATERIAL: botella de auga, roupa e calzado
deportivo.

MATERIAL: roupa cómoda, calcetíns antideslizantes e botella de auga.

MATERIAL: roupa cómoda, calcetíns antideslizantes e botella de auga.

REQUISITO: saber nadar.
MATERIAL: traxe de baño, toalla de baño,
protección solar, traxe de baño para cambiarse
e zapatillas de auga. O concello pon o resto de
material.

MATERIAL: toalla, traxe de baño, gorro,
protección solar, camiseta, traxe de baño para
cambiarse e zapatillas de auga.

MATERIAL: roupa cómoda, calcetíns antideslizantes e botella de auga.

O parque
multiaventura
de Marín
(Pontevedra)

Todo incluído, excepto o xantar. MATERIAL: comida, bebida, merenda, gorro e roupa cómoda.
ACTIVIDADES:
11.00-14.00 h: circuítos de aventura no que poderán
participar a partir de 6 anos (os de 4 e 5 poderán facelo
acompañados dun adulto), os de 3 a 5 anos (mín. 10)
realizarán actividades adaptadas a súa idade.
14.00-16.00 h: xantar e tempo de lecer.
16.00-18.00 h: adultos ruta Lago Castiñeiras e nenos ginkana de xogos.

A Granxa Garabullo
(Revolta Natural)
De Cospeito-Lugo

Todo incluído, excepto o xantar.
MATERIAL: comida, bebida, merenda, gorro e roupa
cómoda.
ACTIVIDADES: encontro cos animais, exploración polo
bosque, obradoiros, xogos no bosque, ruta de sendeirismo (4 km), xincana familiar con xogos de habilidade,
puntería, forza, coordinación, enxeño…

outras actividades de interés

LUGAR

PELÍCULA

Día da Xuventude: 10 de xuño

14/07/2017

Praza de Santa Marta de Babío

O Apóstolo

Clausura de actividades: 17 de xuño

28/07/2017

Pista Polideportiva de Vixoi

Jurassic World

01/09/2017

Praza de Guísamo

Fast & Furious

04/08/2017

Parque de Miodelo

Maimiño e o espello máxico

Romaría de Santa Marta: 30 de xullo
Festival Folk de Guísamo: 26 de agosto

Máis información: Tel. 981 791 252 · www.bergondo.gal
1. Prazo de preinscricións: do 5 ao 9 de xuño na Casa de Cultura en horario de 9.30 a 14.30 horas. Se ten algún tipo de desconto debe
indicalo no momento da preinscrición.
2. As persoas ou representantes que realizan a preinscrición fan constar que o/a inscrito/a non padece enfermidade que os incapacite para a
práctica deportiva, tendo feito o oportuno recoñecemento médico.
3. Se hai máis solicitantes que prazas, realizarase un sorteo público, o día 14 de xuño, na Casa de Cultura ás 12.00 horas. Neste sorteo terán
preferencia as persoas solicitantes empadroadas no Concello de Bergondo, e as preferencias que constan nas observacións dalgunha
actividade.
4. Os listados definitivos exporanse na Casa de Cultura.
5. Prazo de inscricións: do 19 ao 23 de xuño na Casa de Cultura en horario de 9.30 a 14.30 horas. Despois de realizalo pago este debe
entregarse por rexistro de entrada.
Se rematado este prazo as persoas que lles toca por sorteo, non tramitan a inscrición, pasarán as persoas que están en lista de reserva.
6. Establécense as seguintes reducións de cotas:
a) 50 % para familias numerosas.
b) 50% persoas inscritas no Programa de Voluntariado dos Servizos Sociais Municipais.
c) 50% ou 100 % da cota, a aquelas persoas que se consideren desfavorecidos, previo informe da Área de Benestar Social.
d) 50 % para as persoas que acrediten debidamente figurar nos rexistros do paro, ou ben no caso de menores de idade cando ambos
proxenitores ou titor do participante o acrediten. Para acreditar a dita situación, deberase entregar xunto coa solicitude un
certificado da oficina do INEM, cuxa data coincida co período de preinscrición.
7. A documentación requirida é a seguinte:
• Formalizar a preisncrición/inscrición correspondente.
• Número da tarxeta sanitaria.
• Entregar o xustificante de pago no prazo de inscrición (do 19 ao 23 de xuño de 2017).
• Nas actividades de conciliación da vida persoal, familiar e laboral tamén terán que presentar: copia dos DNI dos proxenitores ou
titores, copia da tarxeta sanitaria, copia do libro de familia, copia do libro de vacinacións e un certificado da empresa de cada
proxenitor ou titor, ou declaración xurada.
• No campamento verán precisarase a tarxeta sanitaria orixinal.
8. O Concello de Bergondo resérvanse o dereito de efectuar modificacións das instalacións, días, horarios, profesorado, etc, que considere
necesarias; ou anular algunha actividade, por motivos organizativos.

bases activades culturais, deportivas e educativas
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