
 

 
CAMPAMENTO URBANO A BAÑA 2019 
 
Nota informativa para as familias  
 
- O horario do campamento é de 8:30 a 14:30 horas, de luns a venres e realizarase, como 

noutros anos, na área recreativa de Chans.  
 
- A entrega e recollida dos nenos/as farase pola porta do soportal traseiro, sempre 

acompañados/as pola persoa autorizada. Deberán asinar tanto á entrada como á saída do 
campamento.  

 
- Para o bo funcionamento das actividades é preciso que a entrega da rapazada sexa entre 

as 8:30 e as 9:30 h e a súa recollida entre 13:45 e 14:30 h, pois entre ambas as dúas 
horas transcorren as actividades principais e así non son interrompidas nin se perden nada 
por chegar cando xa están iniciadas.  

 
- As actividades realizaranse no exterior e con todo tipo de materiais polo que é aconsellable 

que veñan con roupa cómoda e que se poida ensuciar. Por isto, é conveniente que  traian 
unha bolsa cunha muda de roupa para as posibles incidencias (marcada para facilitar a súa 
identificación).  

 
- É recomendable o uso de viseira ou gorra, así como a utilización de protector solar.  
 
- Para fomentar unha dieta san e equilibrada é necesario que sigan a seguinte organización 

das merendas:  
 
- luns: bocadillo  
- martes: froita 
- mércores: lácteos ou derivados  
- xoves: biscoitos ou cereais 
- venres: libre  
 
Deben traer unha botella de auga preferentemente identificada.  
 
- Este ano todos aqueles días nos que as condicións climatolóxicas non permitan o 

desenvolvemento das actividades, o campamento urbano será levado a cabo no 
pavillón municipal, previo aviso ás familias.  

 
- Cando para realizar calquera actividade haxa que saír das instalacións anteriormente 

mencionadas e previstas as familias serán informadas con previsión e temporalidade 
suficiente.  

 
- É preciso que cada neno, inicialmente, achegue unha caixa de cartón para realizar uns 

armarios co fin de gardar as mochilas. O tamaño non debe ser pequeno nin demasiado 
excesivo, xa que o número de participantes é elevado. Para futuras actividades nas que se 
precise colaboración, avisarase coa suficiente antelación.  

 
- Os teléfonos de contacto dos COORDINADORES son:  SERGIO   605 431 363 

 MERCHE 639 442 162 
 
 


