
Folla 1. Información

CAMPAMENTOS DE VERÁN VECIÑAIS
• Participantes

Poden participar nenos e nenas con idades comprendidas entre 8 e 15 anos.

• Datas
Do 28 de agosto ao 6 de setembro de  2009.

• Lugar
Do 28 ao 31 de agosto e 5-6 de setembro, nas instalacións deportivas da A.VV. Freixo 
no monte comunal de Valladares. Vigo. Do 1 a 4 de setembro na zona de acampada 
dos Scouts en Tatín, Mondariz. Na ruta dos "ríos e montes de Mondariz

• Actividades
Sendeirismo, técnicas de acampada, marcha, orientación, xogos na natureza, 
deportes de equipo, obradoiros, etc.

• Metodoloxía
O contacto coa natureza é fundamental. O aloxamento será en tendas de campaña ou 
barracóns.  Con  carácter  xeral,  como  método  de  aprendizaxe,  utilizaremos  o 
descubrimento  guiado.  Os  métodos  serán  abertos,  participativos  e  consensuados. 
Usamos o xogo como instrumento máis adecuado para que os participantes tomen 
contacto co medio e adquiran coñecementos e hábitos con respecto ao que lles rodea, 
procurando  que  as  actividades  convértanse  en  experiencias  agradables,  amenas, 
dinámicas e participativas.

• Como se chega ao lugar
O enderezo da A.VV. O Freixo, estrada de San Xoan nº 264 Vigo. A Tatín, pódese 
chegar desde Mondariz  pola estrada a Lougares, a altura do quilómetro 3,  hai  un 
camiño que baixa aos "Pasos de Tatín",  o campamento está a uns 500 metros da 
estrada.

• Incorporación; data hora e lugar
O venres 28 de agosto ás 12,00 h., na AVV. O Freixo, Estrada San Xoán nº 264. Vigo.

• Lugares para entregar a inscripción
Pódese entregar a folla de inscrición xunto ao xustificante de pago da reserva en:

• Federación Veciñal “Eduardo Chao”; praza da Princesa nº 7-2º A Telf. 986 
223067. Vigo

• Asociación de Veciños “Fonte do Galo”; rúa Rosalía Castro 41 baixo Z Telf. 
886125429. Vigo

• Asociación de Veciños “O Freixo”; estrada de San Xoan nº 264. Vigo

• Prezo do Campamento
O prezo para os asociados das AA.VV. é de 125,00 euros, para os non asociados 
150,00 euros. A preinscripción 50,00 €. Se reservan 15 prazas sociais a 90,00 €.

• Formas e prazos de pago
O pago do campamento deberá facerse do seguinte xeito:  50,00 €, no momento de 
facer a inscrición, e o resto antes do 14 de agosto de 2009, mediante abono na conta 
bancaria nº 2080-0000-70-0040236959. Indicar no concepto: “campamento (e o nome 
e apelidos do neno/a”. 



• Medicamentos
Quen estean sometidos a tratamento, deberán levar informe médico en que figuren a 
precaución  a  adoptar  -se  as  hai-  durante  o  desemvolvemento  das  actividades  do 
campamento,  así  como  medicamentos  a  administrar,  forma  e  cantidade.  Os 
medicamentos  entregaranse  aos  monitores  para  a  súa  conservación  en  lugar 
adecuado.

• Cartilla da seguridade social
Todos os participantes deberán levar a cartilla do SERGAS ou seguro médico privado.

• Dirección do campamento
O campamento está organizado baixo a dirección técnica de directores titulados da 
Asociación Galega de Escultismo, Breogán Scouts, con moitos anos de experiencia 
neste tipo de actividades. 

• Servizo de lavandería
Non hai, por iso é conveniente levar roupa de reposto suficiente e varias bolsas 
para ir gardando a que se vaia ensuciando. No entanto para que queira, facilitaráse 
un lugar para lavar a roupa.

• Material necesario
Mochila e saco de durmir,  esterilla. Roupa para o campamento; camisa e pantalón 
(varias mudas). Pantalón de deportes e camiseta (levar repostos). Calzado de reposto, 
calcetíns.  Xersei  ou  peza  de  abrigo.  Chubasquero  ou  peza  para  a  choiva.  Roupa 
interior.  Útiles de aseo, toalla,  traxe de baño, crema de protección solar.  Gorra ou 
similar. Lanterna.



Folla 2. Inscrición

INSCRICIÓN PARA O CAMPAMENTO DE VERÁN

DATOS DO PAI NAI OU TITOR
Primeiro Apelido Segundo Apelido Nome

Domicilio Teléfono

Municipio Código Postal Provincia

Dirección de Correo Electrónico DNI

AUTORIZO ó meu fillo/ á miña filla

DATOS DO PARTICIPANTE
Primeiro Apelido Segundo Apelido Nome

Data de nacemento DNI Nº  Seguridade Social

para  que  asista  ó  Campamento  que  a  Federación  Veciñal  “Eduardo  Chao”,  Asociaciación 
Veciños Fonte do Galo, Asociación de Veciños O Freixo, realizarán, os días 28 de agosto ao 6 
de setembro de 2.009, en O Freixo (Vigo) e Tatín (Mondariz)

                                                                                 Sinatura do pai, nai ou titor                             

Para poder  asistir  a  actividade,  é  necesario  entregar  este  documento  debidamente  cumprimentado, 
segundo estabelece a regulacion das actividades dirixidas a la xuventude no territorio da Comunidade 
Galega.
Ademais todolos asistentes terán que levar a  Tarxeta de asistencia sanitaria do SERGAS, ou seguro  
médico privado, de conformidade co estabelecido polos  anteditos preceptos legais.
O campamento organízase baixo a dirección técnica da Asociación Galega de Escultismo, Breogan 
Scouts.



Folla 3. Ficha médica

FICHA MÉDICA

DATOS DO PAI NAI OU TITOR
Nome e apelidos

En caso de urxencia 
contactar con Tfnos.

DATOS DO NENO/ NENA
Nome e apelidos

DATOS MÉDICOS DO NENO/NENA
¿Está vacunad@ contra o tétanos? SI NON ¿Cando?

¿Ha sido operad@ alguna vez de algo? SI NON ¿De qué?

¿Ten algunha enfermidade crónica? SI NON ¿Cal?

¿Segue algún tratamento médico permanente? SI NOM ¿Cal?

¿Ten alerxia a algún alimento? SI NON ¿Cal?

¿Ten alerxia á picadura dalgún insecto? SI NON ¿Cal?

¿Ten alerxia a algún medicamento? SI NON ¿Cal?

¿Ten algunha enfermidade relacionada co aparato 
locomotor?

SI NON ¿Cal?

¿Sabe nadar? SI NON

OBSERVACIÓNS
Se cre que hai algunha información que debemos coñecer, por favor indiquea neste espazo. Grazas.

Declaro que os datos achegados axústanse á realidade

                                                                        Asinado: o pai nai ou titor

De acordo co previsto coa lei Orgánica 15/1999, consinto que os meus datos aquí solicitados, sexan 
incluídos pola Federación de Asociacións de Vecinos Eduardo Chao nun ficheiro automatizado do que é 
responsable Actividades Xuvenís, e que ten como finalidade a xestión de demandantes ou solicitudes de 
actividades xuvenís. Declaro estar informado dos meus dereitos de acceso, rectificación e oposición que 
poderei exercitar por escrito ante a Federación de Asociacións de Vecinos Eduardo Chao, Pza. Princesa 
nº 7-2º A. Vigo.
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