CAMPAMENTO DE AVENTURA LA DUNA SURF
Adventure Camp: é un campamento para amantes da natureza, os deportes e os
xogos ao aire libre con roteiros polo Río Sisalde, obradoiros de pintura,
elaboración de papaventos, hortoescola, escalarán nun rocódromo cuberto e
tamén experiencias mariñas con actividades coma o snorkel e os xogos na auga.
Organiza: A Duna Surf Club
Datas de celebración: todas as semanas (de luns a venres) dende o 21 de
xuño ata o 3 de setembro (ambos inclusive).
Horario: de 10:00 a 14:00h. Servizo de madrugadores de 08:30 a 10:00 h.
Servizo de comida de 14:00 h a 15:30h
Idades: dende os 5 aos 17 anos.
Nº de prazas: ata encher aforo
Lugar de Celebración: praia de Barrañán e Praia de Sabón.
Observacións: todo o material necesario incluído, seguro de accidentes e
responsabilidade civil.
Inscrición e información: Info@ladunasurf.es / 643815512

NORMAS ESPECÍFICAS MOTIVADAS
POLA COVID-19
Debido á situación de emerxencia sanitaria motivada pola Covid19 e co fin de garantir a seguridade das persoas que van realizar
a solicitude de actividades, establécense as seguintes normas:
·Obriga de solicitar cita previa. O alumnado deberá solicitar cita
previa antes de acudir ao Servizo Municipal de Deportes
·Poderase solicitar cita previa do seguinte xeito:

o A través de web municipal:
http://www.arteixo.org/noticia/atencion-presencial-no-concellocon-cita-previa

o
CAMPAMENTOS E CURSOS SERVIZO MUNICIPAL DE
DEPORTES

A través de chamada telefónica: 981659172 (De luns a
venres, en horario de atención ao público de 09:00 a 14:00
horas)
-

Unha mesma persoa pode formalizar varias solicitudes,
de esapersoa ou de familiares.

-

Deberase acudir á cita con puntualidade, de tal forma
que non se formen colas.

CAMPUS MULTIDEPORTE DE VERÁN CONCELLO DE ARTEIXO
Descrición: Campus multideportivo con actividades recreativas e deportivas,
xogos populares, deportes alternativos, obradoiros e outras.
1ª Quenda:: 23, 24, 25, 28, 29 y 30 de xuñoI(inscricións ata 18 xuño)
2ª Quenda: do1 de setembro ao inicio curso escolar (inscricións ata 27 agosto)
Prezos: 1ª quenda: 24€ / 2ª Quenda:4 € / día
Horario: 10.00 - 14.00 h Transporte e picnic saudable incluidos
Idades: (infantil, primaria e secundaria). Nacidos desde o ano 2017 en adiante
Nº plazas ofertadas: 40

No momento de espera para acceder á instalación
deberase gardar a distancia obrigatoria de 1,5 metros.
E obrigatorio levar máscara en todo momento.

CURSOS DE SURF
Organiza: Servizo Municipal de Deportes
Datas e horarios de celebración: 10:30-12:30 /16:30-18:30 h.
Grupo 1
28 junio-2 julio 10:30-12:30 h.
Grupo 2
28 junio-2 julio 16:30-18:30 h.
Grupo 3
5-9 julio 10:30-12:30 h.
Grupo 4
5-9 julio 16:30-18:30 h.
Grupo 5
12-16 julio 10:30-12:30 h.
Grupo 6
12-16 julio 16:30-18:30 h.
Grupo 7
19-23 julio 10:30-12:30 h.
Grupo 8
19-23 julio 16:30-18:30 h.
Grupo 9
26-30 julio 10:30-12:30 h.
Grupo 10
26-30 julio 16:30-18:30 h.
Grupo 11
2-6 agosto 10:30-12:30 h.
Grupo 12
2-6 agosto 16:30-18:30 h.
Grupo 13
9-13 agosto 10:30-12:30 h.
Grupo 14
9-13 agosto 16:30-18:30 h.
Grupo 15
16-20 agosto 10:30-12:30 h.
Grupo 16
16-20 agosto 16:30-18:30 h.
Grupo 17
23-27 agosto 10:30-12:30 h.
Grupo 18
23-27 agosto 16:30-18:30 h.
Grupo 19
30 agosto-3 septiembre 10:30-12:30 h.
Grupo 20
30 agosto-3 septiembre 16:30-18:30 h.
Lugar de celebración: Praias de Arteixo
Idades ás que está dirixida : 7 – 15 anos
Nº de prazas ofertadas: 12 por grupo
Data límite de inscrición: 10 de xuño
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
En caso necesario realizarase Sorteo Público o 17 de Xuño ás 11:00 h. no
Pazo dos Deportes.

INSCRICIÓNS DAS ACTIVIDADES
MUNICIPAIS A PARTIR DO 1 DE XUÑO

VERÁN
2021

CAMPUS E CAMPAMENTOS DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE ARTEIXO
CAMPUS MULTIDEPORTE PISCINA MUNICIPAL DE ARTEIXO
Organiza: BeOne Arteixo
Datas de celebración:
1ª Quenda: 1-15 de xullo
3ª Quenda : 1-15 de agosto
2ª Quenda : 16-31 de xullo
4ª Quenda : 16-31 de agosto
Horarios: 10:00 a 14:00. Opción de aula matinal desde as 8:30 h.
Idades ás que está dirixida : A partir de 3 anos.
Prezo: Desde 44 € quincena.
Lugar de celebración: BeOne Arteixo
Inscrición e información: BeOne Arteixo. Mail arteixo@beone.es Tfno 981633444
CAMPUS DEPOR
Organiza: Club Atlético Arteixo en colaboración co R.C.D. de A Coruña
Datas de celebración: 28 Xuño - 2 Xullo
Horarios: 9:00 h. a 14:00 h.
Idades ás que está dirixida : 6 a 14 anos
Prezo: 100 € xogadores do Club, 120 € o resto de nenas/nenos
Nº de prazas ofertadas: Aforo máximo permitido
Data límite de inscrición: 26 de xuño
Lugar de celebración: Campos municipais Ponte dos Brozos Natural e Artificial
Información: correo@atleticoarteixo.es e no móbil 692 83 65 62 (indicar o nome do campus)
CAMPUS VERÁN ATLÉTICO ARTEIXO
Descrición: Campus de Fútbol
Organiza: Club Atlético Arteixo
Datas de celebración:
1ª Quenda : 5 - 16 xullo Data límite de inscrición: 2 de xullo
2ª Quenda: 19 - 30 xullo Data límite de inscrición: 16 de xullo
Horarios: 9:00 h. a 14:00 h.
Idades ás que está dirixida : de 4 a 14 anos
Prezo: 100 € xogadores do Club e 120 € o resto de nenas/nenos
Nº de prazas ofertadas: Aforo máximo permitido
Lugar de celebración: Campo municipal Ponte dos Brozos Natural e Artificial
Información: correo@atleticoarteixo.es e no móbil 692836562 (indicar o nome do campus)
ESCOLA DE SALVAMENTO E SOCORRISMO DE VERÁN
Actividades acuáticas ( Surf, paddle surf, big sup, táboas de rescate, surfskis,
habilidades psicomotrices, xogos, obradoiros de RCP e moitas máis)
Organiza: Club Salvamento Arteixo e Club Surf Arteixo
Datas de celebración: Meses de xullo e agosto tódolos luns e mércores.
Horarios: 10.00h a 14.00h
Idades ás que está dirixida : 8 a 16 anos inclusive
Requisitos: saber nadar, nivel básico.
Prezo: 85 €/mes socios 95 €/mes non socios.
Prazas limitadas 30
Lugar de celebración: Praia de Sabón
Inscrición e información: no correo escolaveran@gmail.com, ou whatsapp 691105357
XIV CAMPUS DE BALONCESTO CB ARTEIXO CONCELLO DE ARTEIXO
Descrición: Moito baloncesto, outros deportes e excursións.
Organiza: Club Baloncesto Arteixo
Datas de celebración: 1ª semana: 5 xullo – 9 xullo
2ª semana: 12 xullo – 16 xullo – 3ª semana: 19 xullo – 23 xullo
Horarios: de 10 a 14 horas
Idades ás que está dirixida : de 6 a 17 anos
Prezo: Xogadores do CB Arteixo 35 €/ semana / Non pertencentes ao CB Arteixo 45 €/semana
Nº de prazas ofertadas: 40
Data límite de inscrición: A inscrición debe formalizarse antes do 22 de xuño.
Lugar de celebración: Ponte dos Brozos
Inscrición e información: contacto@cbarteixo.com e no número de teléfono 606276115

V ESCOLA DE BALONCESTO CB ARTEIXO CONCELLO
Descrición: Traballo técnico – táctico de baloncesto.
Organiza: Club Baloncesto Arteixo
Datas de celebración: Primeira semana: 9 – 12 de agosto

DE ARTEIXO

Segunda semana: 16 – 19 de agosto / Terceira semana: 23 – 26 de agosto
Horarios: de 10 a 11:30 h. (primeira quenda) e de 12 a 13:30 h. (segunda quenda)
Idades ás que está dirixida : de 9 a 18 anos
Prezo: Xogadores do CB Arteixo 30 €/semana e unha quenda/ Xogadores non pertenecentes
ao CB Arteixo 35 €/semana e unha quenda. Xogadores do CB Arteixo 60 € /semana e dúas
quendas/ Xogadores non pertencentes o CB Arteixo 70 €/semana e dúas quendas.
Nº de prazas ofertadas: 25 por quenda
Data límite de inscrición: A inscrición debe formalizarse antes do 23 de xullo.
Lugar de celebración: Pazo dos Deportes
Inscrición e información: contacto@cbarteixo.com e no número de teléfono 606276115
CAMPAMENTO DE CICLISMO DE MONTAÑA
Descrición: Campamento no que disfrutaremos da bici facendo, entre outas cousas, pequenas
excursións de acordo coa idade e nivel.
Organiza: Club Ciclista Arteixo MB3
Datas de celebración:
1°Quenda : 28 Xuño-2 Xullo ** 2°Quenda : 5 Xullo -16 Xullo 3°Quenda : 19 Xullo – 30 Xullo
Horarios: 10:00-14:00 h. . Servizo de madrugadores
Idades ás que está dirixida : 5 - 16 anos
Prezo: 2°e 3°quenda 80 € / Socios 70 € **1°Quenda 40 € / Socios. 35 €
Nº de prazas ofertadas: 30 nenos por quenda
Lugar de encontro: Campo de fútbol Arteixo c/Arsenio Iglesias s/n
Inscrición e Información: Jessica, Teléfono 693411098 E-mail : ccarteixomb3@gmail.com
Facebook: Club Ciclista Arteixo MB3
VII CAMPUS DE VERÁN TRIATLON ARTEIXO
Iniciación no triatlón e en ciclismo, natación, atletismo, ou para os que xa estén practicando
triatlón, acuatlón, duatlón, ciclismo, natación,... As actividades realizaranse ao aire libre
Organiza: Club Triatlón Arteixo en colaboración co Servizo Municipal de Deportes
Datas de celebración: 2- 13 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: 25
Data límite de inscrición: 16 de xullo.
Inscrición e información: triatlonarteixo@gmail.com
FUNNY CAMP
Campamento multiaventura : Bubble soccer, sendeirismo, btt, Xogos populares, Praia,
Organiza: Club Salvamento Arteixo, Judo Club Arteixo e Club de Surf Arteixo
Lugar de celebración: aledaños de Agarimo, en Villa Xuvenil.
Datas e horarios de celebración: Campamentos de luns a venres, meses de xullo
e agosto en horario de 16h a 20 h.
Idades ás que está dirixida : 8 a 16 anos inclusive
Prezo: 95 €/mes, 85 € socios Club Salvamento Arteixo, Judo Club Arteixo e ClubSurf Arteixo
Inscripción: Prazas limitadas cada semana. Inscricións a través do seguinte mail:
funnycamp2021@gmail.com, ou no teléfono: 691105357
1º CAMPUS DE VERÁN EDUKAJUDO
Idades: de 4 a 12 anos
1ª Quenda: 28 de xuño - 2 de xullo
2ª Quenda: 5 - 9 de xuño
Horario: de 10.00h a 14.00h
Lugar de celebración: instalacións deportivas municipais
Información e inscricións: www.edukajudo.com, tlf.: 676239184

9º CAMPUS DEPORTIVO JUDO CLUB ARTEIXO
Campus con diferentes deportes, judo, balonmán, salvamento, tiro con arco, aquapark,
beisbol, softbol, xogos tradicionais, excursións, tanto en Arteixo como na súa contorna E
como gran novidade este ano teremos Esgrima.
Organiza: JUDO CLUB ARTEIXO
Datas de celebración:1ª semana: 28 de xuño - 2 de xullo.
2ª semana: 5 de - 9 de xullo.
Horarios:Dende as 10:00 h ata as 14:00 h O día do aquapark ata as 18:00 h
Idades :As idades dos inscritos poderán ir dende os 6 anos ata os 13 anos.
Prezo:- unha semana = 80 € (socios )
- dúas semanas : 140 € (socios )
- unha semana : 90 € ( NON socios do Judo Club Arteixo)
- dúas semanas: 170 € (NON socios do Judo Club Arteixo)
Prazas ofertadas:As prazas ofertadas por semana serán de ata 50 prazas
Data límite de inscripción:A preinscrición poderase facer ata o 14 de xuñoA
inscrición definitiva poderase facer ata o 21 de xuño
Lugar de celebración: Instalacións deportivas municipais
Inscripcións e información: tlf: 678711825
CAMPAMENTO SURF LA DUNA CLUB
Os pequenos disfrutarán e progresarán en deportes coma o surf e o paddle surf. Realizarán
actvidades lúdicas coma o snorkel, o e participarán noutras actividades deportivas como
Surfskate, volley praia, fútbol praia, sendeirismo e equilibrios sobre slack line.
Organiza: A Duna Surf Club
Datas de celebración: todas as semanas (de luns a venres) dende o 21 de xuño ata o3 de
setembro (ambos inclusive).
Horario: de 10:00 a 14:00 h. Servizo de madrugadores de 08:30 a 10:00 h .
Servizo de comida de 14:00 a 15:30 h.
Idades: dende os 5 aos 17 anos.
Nº de prazas: ata encher aforo
Lugar de Celebración: praia de Barrañán e Praia de Sabón.
Observacións:material necesario incluído, seguro de accidentes e responsabilidade
civil.
Inscrición e información: info@ladunasurf.es / 643815512
CURSO SURF LA DUNA CLUB
Curso intensivo de surf con cinco clases semanais de luna a venres no que aprenderan as
normas de seguridade na auga, a técnica de remada, posta en pé, posición e balance
Organiza: A Duna Surf Club
Datas de celebración: todas as semanas (luns a venres ) dende o 21 de xuño ao 3 de
setembro ( inclusive )
Horarios: dende as 9:00 h.
Idades ás que está dirixido: aforo máximo permitido.
Lugar de celebración: praia de Barrañán e praia de Sabón.
Observacións: todo o material necesario inluido, seguro de accidentes e responsabilidade
civil.
Inscrición e información: info@ladunasurf.es / 643815512
CAMPUS DE VERÁN DE PATINAXE
Iniciación e perfeccionamento de patinaxe artística, preparación física, obradoiros,bailes,,,
Organiza: Club Deportivo Fervello.
Datas: 1º Quenda: 1-15 xullo 2ª Quenda: 16-31 xullo 3ª Quenda: 1-15 agosto
4ª Quenda 16-31 agosto 5ª Quenda: 1 de setembro inicio do curso escolar.
Horarios:10:00-14:00h. Servicio de madrugadores de 9:00 a 10:00 h.
Idades ás que está dirixida: de 5 ata os 16 anos
Prezo: 60€/quincena, 35€/semana, Socios 50€/ quincena.
Nª de prazas ofertadas: 40 prazas por quincena
Data límite de inscripción: 22 de xuño.
Lugar de celebración: Pavillón de Meicende.
Inscrición e infomación: patinaxefervello@gmail.com e no tfn. 620251227

