En todos os casos garantirase Di ri xi do a nenos/as de 7 a 14 anos
Quenda 1: do 13 o 24 de xul l o
o cumprimento de protocolos
Quenda 2: do 27 xul l o o 7 agosto
de seguridade (medidas
Horari o: 9: 30 - 13: 30
persoais de hixiene e
Empadroados/resi dentes: 45€
prevención obrigatorias); así
Fóra do Concel l o: 65€
como a Intensificación das
Prazo de i nscri ci ón empadroados
tarefas de limpeza e
Do 4 de xuño -15 de Xuño
desinfección dos espazos e
Prazo i nscri ci ón f orá do concel l o:
materiais
Do 16 de xuño -22 de Xuño

Organiza:

Concellarías de Cultura, Deportes e Xuventude

¡Campamentos
2020!
UN CAMIÑO CARA A VIDA

OBXECTIVOS
EDICIÓN XVIII
Esta é a XVIII edición dos Campamentos
de verán do Concello de Lousame; o
obxectivo é ofrecerlle aos cativos e cativas dez
divertidos días, aprendendo e desfrutando de
actividades lúdico -culturais, deportivas e de
aventura na natureza.
Non só se realizan actividades e deportes senón
que a traves deles os nenos e nenas adquiren e
desenvolven moitísimos valores de forma
transversal ; compañeirismo, traballo en equipo,
responsabilidade, repecto, empatía, orde,
disciplina...
Queremos dar a coñecer o entorno natural de
Lousame e a súa historia.

Descubriremos

QÚE IMOS FACER?

que

nos

levarán a grandes aventuras ; Cinema

DESCUBRIR E DESFRUTAR
Diversión asegurada cos Xogos Xigantes
Reunidos, deslizador de auga...
Obradoiro para espertar a
creatividade

camiños

nosa

Asomarémonos o Mirador do Monte
Culou.
Domaremos un a un o Búfalo Salvaxe
Obradoiro Artesanía

Daremos renda solta ao artista que
levámos dentro (karaoke).
Obradoiro

expresión

artística;

Adentrarémonos na exhuberante
vexetación descubrindo a historia
de San Xusto a través dun divertido
Cazatesouros

Divertida e emocionante despedida

Graffitti-Instalacións artísticas

na

Inchable de auga

Galicia.

Obradoiro

Street Art

Expresarémonos sobre o muro, a
trazos a cores...

Moitas risas e diversión cos xogos

Arqueiros de Lousame imos practicar

populares e de auga .Día sobrerodas; Bicis

punteria

e cuatriciclos
Aventuras na natureza e día de pesca a

Seguridade vial. Circuito de Karts con

beira do Vilacova.

control policial

maior

pista

Americana

de

Festa despedida: Alboroque con DJ,
escuma, petiscos e moito máis

Recepción e recollida
dos nenos no
Polideportivo da Silva

