
I Acampada Xuvia Viva 
 

 Datas: Do 26 de agosto ao 29 do mesmo mes (3 noites) 

 Hora de comezo: entre as 16 e as 17 horas do xoves 26 de agosto 

 Hora de remate: entre as 16 e as 17 horas do domingo 29 de agosto 

 Público o que vai dirixido: en xeral, a crianzas entre 8 e 14 anos. 

 Recomendada, entre 9 e 12 anos. 

 Prezo: 

 O prezo será diferente para as persoas que sexan socias da AV. Altea, da ANPA 

Ponte de Xuvia e ANPA Acibro da Jorge Juan (Xuvia). 

Días Socios Non socios 

Do 26 ao 29 de Agosto 130 € 150 € 

 

 Período e lugar de preinscrición: ata o xoves 12/08/2021 as 14  horas. 

 Na cafetería do local recollerase a folla de inscrición 

 A folla de inscrición pódese entregar na cafetería ou por correo electrónico 

 Correo: av.altea.2003@gmail.com, Asunto: Inscrición actividades para as crianzas 

 Chamar ao local para facer a inscrición (neste caso, será necesario firmar a folla de 

inscrición cando o neno ou nena asista a actividade) 

 Número de prazas: 20 (mínimo)-  

 A actividade anularase se na data límite (12 de agosto) non se alcanza o número 

mínimo de prazas. 

 Impartido: por a Guagua 

 Normativa COVID-19:  

 Obrigatorio o uso de mascarilla. 

 Obrigatorio seguir as medidas do protocolo COVID-19 

 Descrición da acampada 

 A acampada realizarase no patio da Jorge Juan de Xuvia. 

 Será imprescindible material de acampada (tenda, saco,….).  

 A tenda poderá estar compartida entre varios nenos e nenas cun aforo do 50 % das 

prazas para a que foi construída. 

 As actividades realizaranse no entorno de Xuvia, incluíndo os dous colexios (Jorge Juan 

e Ponte de Xuvia). 

 O prezo da acampada inclúe a manutención (almorzo, xantar e cea) 

 Máis información: 

 av.altea.2003@gmail.com 

 Telefono 981 393 561 ou 685 244 527. 
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