
                                      CAMPAMENTOS CURSO 2021/22 
                                                                XVI Camp. Setembro: Impúlsate nos Tilos!!!             

                                                 XVII Camp. Nadal: Un Nadal distinto… un Nadal nos Tilos                                                                                                                                                                             

.                                       XVI Camp. Entroido: Un Entroido distinto... un Entroido nos Tilos          XVI Camp. Semana Santa 

                                        Concilia  de Ascensión               XVI Camp. Xuño: Comeza o Verán nos Tilos!!! 

TODA A INFORMACIÓN ESTÁ CONDICIONADA POLAS LIMITACIÓNS IMPOSTAS POLA COVID-19 

ADAPTACIÓN DOS CAMPAMENTOS, segundo as: Recomendacións e medidas para o desenvolvemento das actividades 

de educación non formal, ocio educativo e tempo libre adaptadas á situación de COVID-19 da Dirección Xeral de Xuventude, 

Participación e Voluntariado. 

CAMPAMENTOS CURSO 2021/22 
Conciliación Familiar, Laboral e Persoal en todos os períodos de vacacións escolares. 

QUENDAS/DATAS Posibilidade de quendas/semana/días... 

 XVI Campamento Setembro: Impúlsate nos Tilos!!! Do1 ao 8 de setembro 2021. 

 XVII Campamento Nadal: Un Nadal distinto… un Nadal nos Tilos. Do 22 de decembro 

2021 ao 7 de xaneiro de 2022 (Non hai o 6 de xaneiro. O 24 e 31 de decembro e o 5 de 

xaneiro non hai prolongacións horarias). 

  XVI Campamento Entroido: Un Entroido distinto… un Entroido nos Tilos. Do 28 de febreiro ao 2 de marzo 

de 2022 (o 1 de marzo non hai prolongación horaria). 

 XVI Campamento Semana Santa: Unha Semana Santa distinta… unha Semana Santa nos Tilos. Do 11 ao 13 e 18 

de abril 2022. 

 Concilias:       - Concilia (Día do Ensino): O 11 de outubro de 2021.  

                       - Concilia Ascensión: O 27 de maio de 2022. 

 XVI Campamento Xuño: Comeza o Verán nos Tilos!!!. Do 23 ao 30 de xuño 2022 (o 24 de xuño non hai). 

MODALIDADES 

 Campamento Infantil: Nad@s entre o 2018 e 2012 no ano 2021. No 2022 nad@s entre o 2019 e 2011. 

 Campamento Xuvenil: Nad@s entre o 2011 e 2006 no ano 2021. No 2022 nad@s entre o 2012 e 2007. 

IDADES 

En cada modalidade de campamento especifícanse as idades que comprenden. 

A nivel organizativo, funciónase por grupos de idade, contemplando segundo o número de participantes e segundo 

o ano de nacemento os seguintes grupos: pequen@s (3 a 5 anos), median@s (6 e 7 anos), maiores (8 e 9 anos) e 

Xuvenil (a partir de 10 anos). Neste último grupo poderase realizar unha división segundo @s participantes 

inscrit@s. Pódese dar a posibilidade de reaxustar a organización por idades segundo as e os participantes. 

ACTIVIDADES 

Todas as actividades a desenvolver seguirán as medidas de seguridade e hixiene establecidas polas autoridades sanitarias, evitando 

todo o posible a interacción e o contacto entre participantes, grupos e monitor@s. 

 Actividades de movemento/deportivas: Un dos bloques de actividades é de movemento ou deportiva. No caso 

de ter actividade deportiva dedícanse sesións a coñecer diferentes deportes. Pode darse que en lugar da práctica 

dun deporte en si, se realicen actividades de psicomotricidade, de movemento, circuítos, baile, … 
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 Actividades de lecer e tempo libre: grandes xogos (misións imposibles, buscas do tesouro, pistas e rastrexos,...) 

e xincanas ao aire libre, obradoiros (manualidades, cociña,...), gran variedade de xogos, orientación, 

actividades temáticas, horto,…. levadas a cabo, sempre que o tempo nolo permita, ao aire libre. 

No caso de realizar unha actividade extraordinaria, entregarase con antelación a información específica. 

HORARIOS / DÍA TIPO 

Horarios dende as 7:30 ata as 15:30 horas (opción de ampliación horaria ata 16:30h. ou 17:30h.), ca posibilidade de 

diferentes combinacións horarias. Desglósase o horario na proposta dun día tipo: 

7:30h. Amencer.  

8:00-9:00h. Almorzo (con distanciamento social) e/ou xogo libre guiado. 

9:30h. Recepción*. Indicarase previamente a adaptación a outros posibles puntos de entrada. 

10:00-11:30h. Actividades de lecer e tempo libre ou actividades de movemento/deportivas. 

11:30-12:00h. Merenda.  

12:00-14:00h. Actividades de lecer e tempo libre ou actividades de movemento/deportivas. 

14:30h. Saída*. Indicarase previamente a adaptación a outros posibles puntos de saída. 

14:00-15:00h. Xantar (con distanciamento social) e/ou xogo libre guiado. 

15:30h. Saída participantes Xanta con nós. 

16:30h. Prolongación horaria I. 

17:30h. Prolongación horaria II. 

*Recepción e saída, só virá unha persoa autorizada por participante para evitar aglomeracións. 

 

PREZOS 

*Amencer con almorzo d@s participantes será no horario de 8:00-9:00horas.      

               *Consultar descontos por irmáns (Setembro, Nadal e Xuño): 
 -5€, salvo familias numerosas participantes no Campamento: 10% 2º irmá/n, 15% irmá/n e 20% 4º irmá/n e seguintes. 

*As inscricións fóra de prazo, sempre que haxa prazas ou completar o pago fóra de prazo, terán un incremento de 20€ 

sobre o importe do campamento. 

*En ningún caso haberá devolución, salvo casos de forza maior. 

  *Os prezos inclúen Seguros de Responsabilidade Civil e de Accidentes.                              

*Persoal cualificado e titulado, con experiencia acreditada, plantilla base permanente/estable. 

** Consultar condicións individuais na administración ou por correo electrónico a campamento@arcostilos.org. 
 

 

 

23,00 € 33,00 € 12,00 € 17,00 € 5,00 € 7,00 € 

34,00 € 44,00 € 17,00 € 22,00 € 6,00 € 8,00 € 

90,00 € 108,00 € 50,00 € 83,00 € 15,00 € 20,00 € 

36,00 € 46,00 € 18,00 € 28,00 € 8,00 € 10,00 € 

66,00 € 76,00 € 33,00 € 43,00 € 10,00 € 12,00 € 

28,00 € 31,00 € 14,00 € 17,00 € 4,00 € 5,00 € 

36,00 € 39,00 € 17,00 € 20,00 € 6,00 € 7,00 € 
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PREINSCRICIÓN/INSCRICIÓN 

Cada Campamento conta cun prazo de preinscrición e un prazo de finalización da inscrición. Haberá límite de 

prazas por grupo. No caso de quedar algunha praza dispoñible irá por rigorosa orde de inscrición e cun incremento 

económico. 

A PREINSCRICIÓN formalízase entregando a ficha debidamente cuberta por correo electrónico e realizando o 

pago da reserva (20€). A INSCRICIÓN complétase co pago da totalidade do campamento, con data límite 10 días 

antes do inicio do campamento. En ningún caso haberá devolución da reserva. En caso de baixa, comunicarase por 

escrito á coordinación do campamento, producíndose con data límite nos 4 días previos ao inicio da quenda e en 

ningún caso haberá devolución, salvo casos de forza maior. 

Prazas limitadas, por rigorosa orde de inscrición con criterios extraordinarios para a asignación de prazas: 1. Familias 

asociadas 2021/22; 2. Participantes con continuidade en actividades e proxectos da entidade; 3. Aforos por grupo 

de idade; 4. Familias asociadas no momento da preinscrición; 5. Familias non asociadas. 

Os PRAZOS para a finalización da inscrición e o pago do CAMP. SETEMBRO son os seguintes:  

 

 

 

FORMA DE PAGO 

O pagamento debe facerse mediante transferencia bancaria (moi importante reflexar no concepto o período e 

nome e apelidos da persoa participante. Ex.: Camp. Nadal María García). Datos da conta bancaria: LaCaixa  ES12 

2100 5819 2802 0008 7729. 

Consultar facilidades de pago, fraccionamento ou aprazamento, en caso necesario. 

ONDE? Instalacións/infraestruturas... 

As actividades realízanse nas propias instalacións da entidade, tanto da ARCOsTilos como do CSFTeo, no Pavillón 

Municipal, no parque e pistas de Os Tilos, no entorno e arredores da entidade, ...  

No caso de realizar unha actividade extraordinaria comunicarase previamente e solicitarase a correspondente 

autorización na ficha de inscrición. 

Procurarase realizar as actividades, sempre que a climatoloxía o permita, en espazos ao aire libre gran parte da mañá. 

INFORMACIÓN   

Que debe traer? 

Cada persoa participante debe vir con roupa e calzado cómodo para realizar as diversas actividades, tendo en conta 

que están sempre en movemento. Deben traer a súa propia máscara e unha de reposto (nen@s nad@s a partir do 

2015, e moi recomendable para menores entre os 3 e os 5 anos) e un bote pequeno de xel hidroalcólico. 

Así como traer unha mochila (de tamaño axeitado) equipada cunha botella de auga e merenda* de media mañá. 

*Merenda: recoméndase que a merenda sexa saudable e axeitada para tomar de picnic, e que non precise manipulación por 
parte do equipo de monitor@s. 

 Sempre que o vexamos oportuno gorra para o sol e crema solar.  

PREINSCRICIÓN Ata 1 de decembro ou esgotar prazas 

CONFIRMACIÓN ADMITID@S 3 de decembro 

FIN INSCRICIÓN co pago Do 3 ata o 10 de decembro 
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@s usuari@s de amencer e xanta con nós, é importante que traian cepillo de dentes e crema dental para o seu aseo 

persoal. 

Recoméndase que todas as prendas, a mochila, bote de auga, etc teña nome para identificar a quen pertence. 
 

Normas e condicións de participación: 

 A organización resérvase o dereito de variar a programación por causas xustificadas, por exemplo por 

inclemencias do tempo. 

 Os grupos están suxeitos a un número mínimo de participantes. No caso de non acadar dito mínimo podería 

suspenderse a actividade ou mesmo se hai exceso de participantes nunha actividade ou nun grupo podería 

haber cambios organizativos.  

 Prégase rigorosidade nos datos aportados por seguridade d@s participantes. Ademáis de asinar unha 

DECLARACIÓN RESPONSABLE antes do inicio da actividade, que será enviada por correo electrónico nos 2-

3 días previos a comezar. 

 As persoas autorizadas deberán asinar tanto a entrada como a saída d@s participantes, por iso é moi 

importante que @s nen@s cheguen a súa hora. No caso de estar autorizad@s a entrar e/ou saír soas/sós, 

asinarán el@s mesm@s.   

 Avaliacións: a enquisa de fin de campamento é unha forma de colaboración co campamento, que nos aporta a 

vosa opinión co fin de mellorar nas vindeiras edicións. 

 Un piar básico é a comunicación/información directa: ca administración, ca dirección ou cas coordinadoras 

dos respectivos grupos. Contacto durante todo o campamento: 

 Teléfonos: Administración 981 819 501 / Coordinación 617 177 492 / Outro Contacto 673 769 537. 

 Correos electrónicos: campamento@arcostilos.org / arcostilos@arcostilos.org  

Recomendacións 

 Puntualidade, tanto na recepción como na saída para o inicio e fin da mañá de campamento. 

 Apertura do día: realízase a apertura do día ao inicio, xusto despois da recepción. 

 Peche do día: Todos os grupos estarán nas instalacións a partir das 14:00 horas, neste tempo o grupo 

aproveitará para por en común a xornada e tamén para despedir o día. 
 

*ANTE A SITUACIÓN ACTUAL, QUEDA PENDENTE DE CONCRETAR AFOROS E PARTICIPANTES POR 
GRUPOS, ASÍ COMO AS PRAZAS DISPOÑIBLES, INFORMACIÓN QUE VIRÁ CONDICIONADA POLAS 
LIMITACIÓNS IMPOSTAS.  

 

AGRADECEMOS A COMPRENSIÓN DAS FAMILIAS E FACEMOS UNHA CHAMADA A SÚA 
RESPONSABILIDADE E SOLIDARIDADE PARA UN BO TRANSCURSO NA ORGANIZACIÓN DOS 
CAMPAMENTOS. 
 
+ INFORMACIÓN 

Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos     Rúa Ameneiro núm.8  15894 Os Tilos - Teo 
campamento@arcostilos.org // arcostilos@arcostilos.org //  www.asociacion.arcostilos.org  

981 819 501 (Administración) // 617 177 492 (Coordinación) 673 769 537 (Outro contacto) 
Redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter ou mediante whatsapp 

Horario de atención: luns a xoves de 16:30-20:30 horas e venres de 16:30-18:30 horas. Nos meses de xullo e agosto de 8:00-

15:00horas.  
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