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COMO INSCRIBIRSE?
- Na pax webb se subirá a información e os documentos a cubrir para 

a matriculación. 
- Abriráse un turno de matricula que irá desde o 01 ao 30 de xuño  (ou 

ata o remate das plazas) que será de forma telemática a través do 
mail escola@neboa.org . 

- No concello de Pontedeume será a través do departamento de servi-
zos sociais, preguntar no teléfono 981 433 288, e no Pavillón de 
Deportes en As Pontes ou no teléfono 981 452 602.

-   A formalización da matrícula faráse a través do correo electrónico 
agás a entrega da declaración responsable cuio orixinal será entre-
gado debidamente asinado o día de chegada dos participantes. A 
non presentación de toda a documentación solicitada vai seguida da 
perda da plaza

- O criterio de seleción dos participantes será, primeiro os participan-
tes dos concellos organizadores e colaboradores e segundo os parti-
cipantes doutros concellos por orde de chegada.

- Revisadas as peticións, comunicaráse a cada interesado se ten 
plaza ou non. 

- Para máis información consultar a páxina web da Escola de 
Tempo e Aire Libre Néboa, entidade xestora dos campamentos 
(www.neboa.org)

O Barco
de Valdeorras

A C A M P A D A S
INTERMUNICIPAIS
NA  NATUREZAXXXIII

CAMPAMENTO ROBINSON · 22-28 XULLO

CAMPAMENTO MULTIAVENTURA · 7-18 DE XULLO

Xogos
acuáticos,
animación,
Canoa

e Remo

Paintball,
arco,

marchas,
ArtesaníaTravesía

polo Eume,
Roteiro,
Hockei



As ACAMPADAS INTERMUNICIPAIS NA NATUREZA, teñen como 
eixo fundamental o medio ambiente e o contacto dos máis novos 
con ela, por iso se desenvolven na área natural de Vilarbó, concello 
de As Pontes, en plenas fragas do Eume. Así podemos difrutar dun 
medio e unha paisaxe tranquilas onde os rapaces e rapazas poden 
desenvolver as súas actividades. 

Levamos máis de 30 anos realizando este tipo de acampadas 
baseadas no chamado CAMPISMO DE FORTUNA que baixo unha 
filosofía lúdico-formativa promove o disfrute do medio natural, ao 
tempo que fomenta valores sociais de convivencia e respeto entre 
rapaces e rapazas procedentes de concellos diferentes. 

CONDICIÓNS DE MATRICULA 
As plazas son limitadas. A non asistencia ó campamento só da 

dereito á devolución do 70% da cota, sempre e cando se avise con 
quince días de antelación ao inicio do campamento.

O número de participantes queda supeditado ás normas sani-
tarias e protocolos COVID que rixan no momento do inicio do cam-
pamento. En caso de que o número fose inferior ao matrículado a 
entrega de plazas será por orde riguroso de chegada. 

Asimesmo a asociación  reservase  a anulación do campameto 
se as normas o aconsellan. 

   Campamento
Multiaventura

Campamento
Robinson

datas

idade

prezo

data límite
matrícula

actividades

7-18 Xullo

09-16 anos

220 € Colaboradores
255 € Non colaboradores
Os ingresos realizaránse

na conta de ABANCA
ES07- 2080-0216-9130-4001-0179

No momento que se
enchan as plazas, ou

30 de xuño en caso de
que non se enchan antes. 

Xogos acuáticos

Canoa e remo 

Travesía polo Eume

Splatmaster/Paintball 

Volei

Xogos
(populares, alternativos,

deportivos)

Tiro con arco

Artesanía

Medio ambiente

Aire libre

Roteiro

Animación nocturna 
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22-28 Xullo

6-8 anos

140 € Colaboradores 
165  € Non colaboradores 
Os ingresos realizaránse

na conta de ABANCA
ES07- 2080-0216-9130-4001-0179

No momento que se
enchan as plazas, ou

30 de xuño en caso de
que non se enchan antes.

Xogos e deportes acuáticos

Canoa e remo

Splatmaster

Obradoiro de cor

Artelladas

Xogos
(populares, alternativos,

deportivos)

Tiro con arco

Xincana

Hockei

Medio ambiente

Roteiro

Animación nocturna

INSTALACIÓNS
O campamento enclavado na cola do encoro de A Riveira a 8 

kilómetros do núcleo urbano de As Pontes conta con catro gran-
des espazos:  

- Zona de acampada.

- Instalacións (cocina, comedor, aseos, duchas, talleres, …. )

- Zona de xogos

- Zona de acuáticas

~


