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PROGRAMA DEPORTIVO DE VERÁN 2020 
 
 
CAMPUS MULTIDEPORTE DE VERÁN CONCELLO DE ARTEIXO 
 
Campus multideportivo con diferentes actividades recreativas, deportivas, xogos, e outras sorpresas. 
Picnic e servizo de transporte incluido. 
Organiza: Servizo  Municipal de Deportes Concello de Arteixo 
Datas: 
- 1ª Quenda: 3 -14 agosto ( 10 días) 
- 2ª Quenda: 17 - 31 agosto ( 11 días) 
Horario: de 10.00h a 14.00h 
Idades: nados no 2016 e ata o ano 2005. 
Número prazas ofertadas: 54 en cada quenda 
Prezo: Primeira quenda 40 €, Segunda quenda 44 € 
Inscrición e información: Servizo Municipal de Deportes. Avenida Arsenio Iglesias s/n. 981659171, 
981659172, deportes@arteixo.org 
 
 
CAMPAMENTO DE FÚTBOL ATLÉTICO ARTEIXO – CONCELLO DE ARTEIXO 
 
Campus de fútbol: campamento que inclúe dentro do seu programa un desenvolvemento de actividades 
futbolísticas tanto técnicas como tácticas aptas para todos/as, é dicir, están dirixidas para mozos/as que 
se inician ou desexan mellorar a súa calidade deportiva compartindo con outros mozos/as a experiencia 
que ofrece o propio campamento. 
Campus de tecnificación: campamento pensado para mozos/as que xa posúen certo nivel futbolístico, 
tendo como obxecto mellorar o seu rendemento físico e técnico con clases avanzadas no 
desenvolvemento das actividades deportivas. 
Organiza: Club Atlético Arteixo 
Data de celebración: 22 de xuño ao 31 de xullo 
Horario: de 10.00h a 14.00h 
Idades as que está dirixida:  5 a 14 anos 
Prezo: Unha quincena: 130 €, dúas quincenas 220 € e tres quincenas 300 € 
Número de prazas ofertadas: 200  (limitado á normativa vixente no momento ) 
Data límite de inscripción:  

o Primeira quincena: 19 de xuño 
o Segunda quincena: 3 de xullo 
o Terceira quincena: 17 de xullo 

Información e inscripción no Club Atlético Arteixo: correo@atleticoarteixo.es 
Servizo de transporte 
 
 
CAMPAMENTO DE CICLISMO DE MONTAÑA  
 
Actividade lúdica de ciclismo de montaña para todos os niveis, na cal nos divertimos e disfrutamos da 
natureza en bicicleta. Respetando os protocolos de seguridade actuais. 
Empezamos o día con xogos para logo saír de ruta por niveis.  
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Organiza:  Club Ciclista ARTEIXO MB3 en colaboración co Servizo Municipal de Deportes 
Datas de celebración:   

o 22 de xuño ao 03 de xullo 
o 06 de xullo ao 17 de xullo 
o 20 de xullo ao 31 de xullo 

Horarios: De 9:30 am a 13:30 pm 
Idades ás que está dirixida : 05 a 16 anos 
Prezo:   

o Socios 35 € por quenda 
o No socios 50 € por quenda 

Nº de prazas ofertadas: 30 plazas x quenda 
Data límite da inscrición:  5 días antes de cada quenda 
Lugar de celebración: Almacén club ciclista (Aparcamento Campo de fútbol) 
Inscrición e información: ccarteixomb3@gmail.com,  Tlf 693411098 (10 am a 1 pm) 626771939 
Servizo de transporte incluido 

 
 
XIII CAMPUS CLUB BALONCESTO ARTEIXO DUACODE - CONCELLO DE ARTEIXO 
 
Actividade dirixida a rapaces e rapazas nados entre o 2003 e o 2011 ambos incluidos, para 
complementar as ensinanzas técnico/tácticas.  
Organiza: CB Arteixo Duacode. en colaboración co Servizo Municipal de Deportes 
Datas de celebración:  

o 06 de xullo ao 17 de xullo 
o 20 de xullo ao 31 de xullo. 

Horarios:  
o 1º quenda: de 10:00 a 11:30 h. 
o 2ª quenda: de 12:00 a 13:30 h. 

Idades ás que está dirixida : nados entre o 2003 e o 2011 ambos inclusive 
Prezo: xogadores/as  do club 50 € para  un turno e unha quenda, xogadores non pertenecentes ao CB 
Arteixo 60 € para un turno e unha quenda 
Nº de prazas ofertadas: 18 participantes por cada turno e quenda. 
Data límite de inscrición:  26 de xuño  
Lugar de celebración: Pavillón CEIP Ponte dos Brozos 
Inscrición e información: contacto@cbarteixo.com, tlf: 606276115 
 
 
III ESCOLA DE VERÁN CB ARTEIXO DUACODE CONCELLO DE ARTEIXO 
 
Actividade dirixida a rapaces e rapazas nados entre o 2003 e o 2011 ambos incluidos, para 
complementar as ensinanzas técnico/tácticas.  
Organiza: CB Arteixo Duacode en colaboración co Servizo Municipal de Deportes. 
Datas de celebración:  

o 03 de agosto ao 14 de agosto 
o 17 de agosto ao 28 de agosto 

Horarios: 
o 1º quenda: de 10:00 a 11:30 h. 
o 2ª quenda: de 12:00 a 13:30 h. 
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Idades ás que está dirixida : nados entre o 2003 e o 2011 ambos inclusive 
Prezo: xogadores/as  do club 50 € para  un turno e unha quenda, xogadores non pertenecentes o club 
60 € para un turno e unha quenda 
Nº de prazas ofertadas: 18 participantes por cada turno e quenda 
Data límite de inscrición: 24 de xullo 
Lugar de celebración: Pazo dos Deportes. 
Inscrición e información: contacto@cbarteixo. Teléfonos de contacto: 606276115  
 
 
 
 
 
VI CAMPUS DE VERÁN TRIATLON ARTEIXO  
 
Campus deportivo enfocado á iniciación no triatlón para rapaces que se queran iniciar no triatlón ou 
actividades relacionadas como ciclismo, natación, atletismo, ou tamén para rapaces que xa estén 
practicando triatlón, acuatlón, duatlón, ciclismo, natación, ou ben outras actividades relacionadas  
Organiza: Club Triatlón Arteixo en colaboración co Servizo Municipal de Deportes  
Datas de celebración: 03 de agosto ao 14 de agosto 
Horarios: 10:00 a 14.00 h. 
Idades ás que está dirixida : 6 a 16 anos  
Prezo:  
Non socios do club: 1 semana__50€. 2 semanas__90€  
Nº de prazas ofertadas: 20  
Data límite de inscrición: 15 de xullo. 
Inscrición e información: triatlonarteixo@gmail.com  
 
 
VIII CAMPUS DEPORTIVO JUDO CLUB ARTEIXO 
 
Campus deportivo con actividades ao aire libre: senderismo, voley praia, fútbol praia, salvamento, 
aquapark, xogos tradicionais, excursións....e este ano como novidade esgrima 
Organiza: Judo Club Arteixo en colaboración co Servizo Municipal de Deportes 
Datas de celebración:  

o 27 de xullo ao 31 de xullo 
o 03 de agosto ao 7 de agosto 

Horarios: de 10:00 A 14:00h * O día do aquapark hasta as 18.00h 
Idades ás que está dirixida : 6 a 13 anos 
Prezo: 75€ socios, 85€ non socios, unha quenda. 135 € socios e 155 € non socios dúas quendas ( esta 
segunda quenda terá lugar sempre  que haxa un número mínimo de 20 rapaces ) 
Nº de prazas ofertadas: 50 
Data límite de inscrición: pre inscrición 14 de xullo , inscrición definitiva 23 de xullo   
Lugar de celebración: Arteixo 
Inscrición e información: Judo Club Arteixo judoclubarteixo@yahoo.es e no 678711825 
Servizo de transporte incluído 
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CAMPUS DE VERÁN DE PATINAXE CLUB DEPORTIVO FERVELLO  
 
Campus de verán de patinaxe artística de iniciación e perfeccionamento organizado polo Club Deportivo 
Fervello. Ademais dos aspectos específicos deste deporte, realizaranse outras actividades como 
preparación física, xogos, manualidades, baile, obradoiros…  
Organiza Club Deportivo Fervello en colaboración co Servizo Municipal de Deportes 
Datas de celebración  

o 1 xullo ao 15 de xullo  
o 16 xullo ao 31de xullo  
o 3 ao 14 de agosto 
o 17 de agosto ao 31 de agosto 

Horarios  
De 10:00 a 14:00 h. 
Servizo de madrugadores de 9:00 a 10:00 h. 
Idades ás que está dirixida De  6 a 16 anos.  
Prezo  

o Prezo xeral: 60 € por quincena, 35 € por semana.  
o Alumnos do Club Deportivo Fervello: 50 € por quincena, 30 € por semana 

Nº prazas ofertadas: 40 prazas, por quincena.  
Data límite inscrición: 22 de xuño do 2020  
Lugar de celebración: Pavillón do CEIP San Xosé Obrero de Meicende. 
Inscrición e información  
Por email: patinaxefervello@gmail.com  
Por teléfono 620251227  
 
 
III CAMPUS DEPORTIVO DE VERÁN TEC SCD PASTORIZA 
 
Realización do 3º Campus de Verán TEC mixto da SCD Pastoriza. Tecnificación, masterclass con 
técicos cualificados, adestramentos específicos de porteiros, xogos de fútbol. 
Organiza: SCD pastoriza en colaboración co Servizo Municipal de Deportes 
Datas de celebración: do 6 de xullo ao 31 de xullo 
Horarios: de 10:00 a 13:30 h. 
Idades ás que está dirixida : 6 a 15 anos 
Prezo: 1 semana 20 €,  65 € mes completo 50%€ de desconto para irmáns  ( prezos orientativos, 
pendentes de confirmar ) 
Nº de prazas ofertadas: 40 (20 + 20) 
Data límite de inscrición:  1 de xullo 
Lugar de celebración: Campos de Fútbol Municipal Meicende 
Información e inscripción: Pablo Pérez ( 604009290), Pablo Mariño ( 633334301) 
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Cursos 

 
CURSOS DE SURF 
 
Organiza: Servizo Municipal de Deportes 
Datas e horarios de celebración:  

• Grupo 1: 6 – 10 xullo de 10.30-12.30h 
• Grupo 2: 6 – 10 xullo de 16.30 –20.30h 
• Grupo 3: 13 – 17 xullo de 10.30-12.30h 
• Grupo 4: 13 – 17 xullo de 16.30 –20.30h 
• Grupo 5: 20 – 24 xullo de 10.30-12.30h 
• Grupo 6: 20 – 24 xullo de 16.30 –20.30h 
• Grupo 7: 27 – 31 xullo de 10.30-12.30h 
• Grupo 8: 27 – 31 xullo de 16.30 –20.30h 
•  Grupo 9: 3 – 7 agosto de 10.30-12.30h 
• Grupo 10: 3 – 7 agosto o de 16.30 –20.30h 
• Grupo 11: 10 – 14 agosto de 10.30-12.30h 
• Grupo 12: 10 – 14 agostoo de 16.30 –20.30h 
• Grupo 13: 17 – 21 agosto de 10.30-12.30h 
• Grupo 14: 17 – 21 agosto de 16.30 –20.30h 
• Grupo 15: 24 – 28 agosto de 10.30-12.30h 
• Grupo 16: 24 – 28 agostoo de 16.30 –20.30h 

 
Lugar de celebración: Praias de Arteixo 
Idades ás que está dirixida : 7 – 15 anos 
Prezo: 10 € 
Nº de prazas ofertadas: 12 por grupo 
Data límite de inscrición:  18 de xuño 
Lugar de celebración: Praias de Arteixo 
Observacións: É requisito imprescindible saber nadar. Todo o material deportivo (táboa e traxe de 
neopreno) será facilitado pola organización. Preferencia empadroados no Concello de Arteixo. 
Inscrición e información: Servizo Municipal de Deportes. Avenida Arsenio Iglesias s/n. 981659171, 
981659172, deportes@arteixo.org 
 
 
 
KUNG FU INFANTIL  ESTILO DI SOM  
 

Organiza: AD Arteixo 
Datas de celebración: desde o 1 de xullo hasta o 26 de Agosto  
Horarios: luns e mércores de 20.00h a 21.00h 
Idades ás que esta dirixida: desde os 5 anos hasta os 14 anos 
Prezo: 20 € 
Nº de Pazas ofertadas 20 
Data límite de inscripción: 29 de xuño  
Lugar de celebración :Ximnasio Di Som Arteixo 
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Información e inscripcións: Ximnasio Di Som, Nos teléfonos. 679898326 ( Carlos) 639713999 ( 
Lorena) 
 
 
 
 
XIMNASIA ARTÍSTICA DEPORTIVA  
 

Organiza: AD Arteixo 
Datas de celebración: desde o 1 de xullo hasta o 26 de Agosto  
Horarios: de 18.30h a 19.30h 
Idades ás que esta dirixida: desde os 5 anos hasta os 14 anos 
Prezo: 20 € 
Nº de Pazas ofertadas 20 
Data límite de inscripción: 29 de xuño  
Lugar de celebración :Ximnasio Di Som Arteixo 
Información e inscripcións: Ximnasio Di Som, Nos teléfonos. 679898326 ( Carlos) 639713999 ( 
Lorena) 
 
 
ESCOLA DE SALVAMENTO E SOCORRISMO DE VERÁN 
Actividades acuáticas ( Surf, salvamento, bodyboard, bodysurf, obradoiros), na Praia de Sabón os 
martes e xoves á tarde. 
Organiza: Club Salvamento Arteixo e Club Surf Arteixo 
Datas de celebración: Meses de xullo e agosto tódolos martes e xoves 
Horarios: 16 h a 19:30 h 
Idades ás que está dirixida : 8 a 16 anos inclusive 
Prezo: 60€/mes socios do club  80€/mes non socios 
Nº de prazas ofertadas: 36 cada mes 
Data límite de inscrición: 30 de xuño 
Lugar de celebración: Praia de Sabón  
Inscrición e información: nos correos salvamentoarteixo@hotmail.com, e clubsurfarteixo@gmail.com, 
ou na oficina do Club de salvamento xoves 25 e venres 26 de xuño de 18.00h a 20.00h (a 20m da 
entrada da piscina) 
Info por whatsapp ou 691105357 
 
 
 


