
Departamento de Xuventude e 

Participación Cidadá 

Trav. de Arteixo, 247 2º andar 

participacion.cidada@arteixo.org 

 

 

INSCRICIÓN  + INF 

 

981 659 095 

981 659 180 

TELÉFONOS 

Autorización para a publicación de imáxes 

O dereito á propia imaxe está recoñecido  no 

 artigo 18. de la Constitución e regulado pola Lei 

1/1982, do 5 de maio, sobre o dereito á honra, á 

intimidade persoal e familiar e á  propia imaxe 

na Lei 15/1999, do 13 de Decembro, sobre a 

Protección de Datos de Autorización para a 

publicación de imáxes 

O dereito á propia imaxe está recoñecido  no 

 artigo 18. de la Constitución e regulado pola Lei 

1/1982, do 5 de maio, sobre o dereito á honra, á 

intimidade persoal e familiar e a  propia imaxe 

na Lei 15/1999, do 13 de decembro, sobre a 

Protección de Datos de Carácter Persoal. 

Don/Dna.................................................................................... 

con DNI ................................ como pai/nai ou titor do 

menor ......................................................................................... 

Autorizo ao Concello de Arteixo ao uso das 

imáxes realizadas nas actividades organizadas e 

a súa publicación en: 

● Páxina web municipal, redes sociais. 

● Filmacións destinadas á difusión cultural. 

● Foografías para revistas, páxinas web  ou 

publicacións de ámbito municipal. 

----------------------------------------------------------- 

---- 

Área de Benestar Comunitario 

 
Actividades verán 

Xullo - Agosto
 
 

Xuventude 
Arteixo

ao teu carón

We want to be

ao teu carón

We want to be



O programa de verán da área de 

Xuventude pretende promover a 

participación da mocidade de Arteixo 

entre os 13 e os 20 anos a través da 

programación de distintas actividades 

para os meses de xullo e agosto.

O obxectivo fundamental é o 

aproveitamento do tempo de lecer . 

O programa combina actividades 

físicas, lúdicas, formativas,  con viaxes 

fóra do Concello e  actividades de 

dinamización en locais sociais. 

Condicións de participación 

Inscricións: no caso de superárense 

o número de inscricións realizarase 

un  sorteo público das prazas que se 

ofrecen o luns 26 de xuño , ás 12 h. 

no Salón de Plenos do Concello.

Preferencia: persoas empadroadas 

en Arteixo de 13 a 20 anos.

Están prohibidos hábitos non 

saudables nas actividades.

Exisiráse respecto ao monitorado , 

usuarios e  instalacións .

O incumprimento das normas 

ocasiona a expulsión da actividade 

sen devolución da inscrición.

 
OBRADOIRO DE HIP- HOP 

Xuño os martes de 19:30 a 21:00 h. 

Xullo os martes de 12:00 a 13:30 h. 

Local de Educación- Pazo dos Deportes 

GRATUÍTO 

 

CONSTRUCIÓN E PROGRAMACIÓN 
ROBOTS SUMO CON ARDUINO 

Do Luns 3 ao venres, 7 de xullo de  11:00 

a 13:30 h. CS de Meicende 

Max 12 prazas 

Custo 6€ 

 

LASER TAG 

Xogo de simulación, estratexia e  

habilidade por equipos 

20 de xullo/ 30 agosto 

De 10 a 14 h. 

Max. 21 prazas 

Cust  4€ por día e usuario 

 

SAÍDA MULTIAVENTURA  
Excursión a Galipark parque multiaventura 

12 de xullo de 10:00 a  20:00 h. 

Max. 50 prazas 

Custo  4€ por día e usuario 

 

PRAIA ANIMADA 

Actividades de dinamización nas praias de 

Valcovo e Sabón 

Sábado- Domingo  vólei – Praia e fitnes 

GRATUÍTA 

ACCESO LIBRE 

 

Nome ............................................................... 

Apelidos............................................................ 

DNI................................................................... 

Dirección.......................................................... 

En caso de menores de idade  

D./Dna............................................................ 

con DNI.........................................autorizo ao 

meu fillo/a......................................................... 

a participar nas seguintes actividades 

Asdo............................................. 

INSCRICIÓNS 
 DO 14 AO 22 DE XUÑO

Sinala cuna X as actividades nas que 
queres participar

- OBRADOIRO DE HIP- HOP................ 

- CONSTRUCIÓN  PROGRAMACIÓN 
CON ROBOTS ARDUINOS.................. 

- LASER TAG 
        - 20 DE XULLO.............................. 
        - 30 DE AGOSTO........................... 

- SAÍDA MULTIAVENTURA................... 


