
¿QUÉ PReTeNDeMOS CON GUITIAVeNTURA?  

Con GUITIAVENTURA pretendemos dar oferta de ocio e 

diversión durante o período estival a todolos/as mozos/as de 9 a 15 

anos de idade do noso Concello así como a todos/as aqueles/as que 

nos visitan no verán.   

Pretende ser un campamento urbano para divertirse e rir a 

mogollón , con aventura e con dinámicas,  xogos e actividades 

adaptadas á idade  e en entornos naturais e  sempre respectando as 

necesidades dos/as mozos/as e fomentando a cooperación e 

superación persoal e a cohesión grupal. A actividade grupal e as 

dinámicas non competitivas serán a base da pedagoxía utilizada.  

 

• HORARIOS E DATAS:  
 

⇒ O horario xeral será de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 e 
para nenos/as  nacidos/as entre os anos 2010 e 2004.  O 
punto de encontro será sempre a Casa Habanera.  

⇒ O campamento será dende  o 15 ao 19 de xullo.   

⇒ Prazo de inscrición: ata o 1 de xullo.  
 

• NÚMERO DE PRAZAS.  
  
Para realizar a actividade deberá haber un mínimo de 15 

nenos/as, de non ser así a actividade quedará suspendida.  

Tamén haberá un máximo de 36 prazas. Unha vez se 

completen as prazas, por rigororsa  orde de inscrición, as que 

non opten quedarán en lista de agarda pendentes dalgunha 

renuncia ou baixa.  

 

 

 

 

• Documentación a aportar:  
 

- Solicitude  de inscrición debidamente cuberta. 
- Fotocopia da Tarxeta Sanitaria.  
- Fotocopia do DNI do pai ou nai.  
- Informe diagnóstico/ certificado de minusvalia ou informe 

escolar en caso de discapacidade ou N.E.E (de ser o caso)  

 

 

 

PREZOS INCREMENTOS E BONIFICACIÓNS: 

- PREZO XERAL: 30.00€   

- No caso de irmáns: bonificación do 20% a cada un.  

- Familias monoparentais/monomarentais e numerosas 

bonificación dun 20%. 

- Bonificación ata un 50% a valorar por servizos sociais para 

familias en situación de vulnerabilidade.  

- Despois de pagala cota entregarase un xustificante  no Concello 

ou enviar a: rfanego@concellodeguitiriz.com   
 

NÚMERO DE CONTA 

ES20   2080   0122   4631   1000   0022 

 

O millor está por vir!!  

 

 



  

                   

 

 

 

   
Rúa do Concello 4, 27300 Guitiriz 

Tef: 982.370.109 
www.concellodeguitiriz.com 

Concellería  de Benestar Social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUITIAVENTURA 

“Fai que a vida sexa un xogo” 

Do 15 ao 19 de xullo   

 

                                                      

  



 

 

 

 

 

 


