VI CAMPUS DE VERÁN DE PATINAXE ARTÍSTICA
PRESENTACIÓN

SERVIZO DE AUTOBÚS

Durante os días 24, 25, 26, 27 e 28 de
xuño celebraremos o “ VI Campus de Verán
de Patinaxe Artística”

de

iniciación

e

A

organización

habilitará

un

autobús

totalmente gratuíto que recorrerá a Mariña para

MATRICULACIÓN
PREZO CAMPUS
Prezo Xeral: 100 €.

perfeccionamento. Organizado pola Asociación

trasladar a todos os participantes que así o

Alumn@s das EDM de Foz:

Escolas do Deporte e o Concello de Foz, ofrece

necesiten.

Descontos:
- 20% para o 2º irmán inscrito.

ademais dos aspectos específicos deste deporte,
actividades complementarias lúdico -recreativas
para que os participantes ao mesmo tempo de
formarse, disfruten das praias, de actividades
na Natureza, actividades de Animación e de
excursións culturais.

DIRIXIDO A:
Todos os interesados/as a partir de 5 anos.
.

85

- 35% para o 3º irmán inscrito.

RÉXIME DE COMIDAS
Refrixerio a media mañá, comida e merenda.
Menús

especialmente

deseñados

para

deportistas en idades noveis.
Menús especiais para os nenos/as que así o
precisen.

INCLÚE
§
Seguro de Responsabilidade Civil.
§
Servicio de Autobús (ida e volta os 5 días)
§
Refrixerio a media mañá, comida e merenda.
§
Obsequio material deportivo: bolsa de Patinaxe, fundas
de patíns e unha camiseta.
§
Bono desconto en material deportivo en Living Sport.
§
Sorteo de uns Patíns Profesionais.

DATAS

SEGURO

§
Multitude de actividades complementarias: Paseo en Kaiaks,
Excursións, Xogos Tradicionais, Inchables, Xogos na Praia, ...
§
Orla de recordo con todos os participantes e monitores.

Do 24 ao 28 de xuño do 2013.

O Campus de Verán de Patinaxe Artística

INSTALACIÓNS
O Campus realizarase no Concello de Foz :

dispón dun seguro de RC por valor de 601.012 €
con Mafre Empresas.

OPCION A: Pago en metálico en ActivityCenter

Instalacións do CEIP “O Cantel”, “Campo da Cabana”,
Bispo Santo, Praia da Rapadoira, ...

FORMA DE PAGO
(Avda Perdouro 37, Burela).

OPCION B : Mediante transferencia bancaria á conta:

DIRECCIÓN TÉCNICA
·
Rebeca Díaz: Adestradora Nivel 2 de Patinaxe
Artística.
·
n
Monitores
titulados e con ampla experiencia
pertencentes a IG10.
·
Participación de Patinadores de máximo nivel.

2091 - 0119 - 57 - 3040021068 indicando no concepto o
nome e apelidos do participante.
Para FORMALIZAR a INSCRICIÓN débese entregar ou enviar
a folla de inscrición e o xustificante de pago mediante unha
das seguintes opcións:
- Por email: campuspatinaxeartistica@gmail.com
- En Activity Center (Avda. do Perdouro 37, Burela)

TELÉFONO DE INFORMACIÓN
636 50 41 55

