AS REGRAS DE OURO:
1

Respectamos, protexemos e
amamos a Natureza.

2

Formamos un grupo unido e
sentímonos todos irmáns.

3

Somos limpos, ordenados,
aplicados e aproveitamos ben o
tempo.

4

Estamos sempre dispostos a
axudar a quen o precise, somos
xenerosos e compartimos todo.

5

Somos alegres e divertidos
levamos a ledicia aos demais.

6

Somos sinceros, obedientes e
agradecidos con todos.

7

Rexeitamos a violencia e
traballamos pola paz.

Campamento
Andaina

“TRAS EL ARCO IRIS”
ASOCIACIÓN CENTRO XUVENIL ABEIRO
Ría Don Bosco, 1
15003 – A CORUÑA
Téléfono: 693846023
cxabeiro@cxabeiro.org
www.cxabeiro.org

NESTE
CAMPAMENTO
ANDAINA
VIVIRÁS
UNHA
EXPERIENCIA
INESQUECIBLE ONDE VIAXARÁS AO
MUNDO DOS WALLYS E PODERÁS
COÑECER OS COSTUMES E A CULTURA
DESTE MUNDO FANTÁSTICO AO LADO
DOS TEUS AMIGOS ANDAINA DOUTROS
LUGARES…

Os rapaces/zas
campamento:

INFORMACIÓN IMPORTANTE
NON A PERDAS!

Para nós o campamento Andaina é a
continuación do traballo realizado
durante o curso, coas actividades do
sábado pola mañá e algunha
actividade extraordinaria de todo o día.
Por iso, soamente é un campamento
para rapaces e rapazas que
participan en Andaina.



É formativo: pois educa na
convivencia, no compromiso, no xogo,
na festa...



O campamento de verán é unha
experiencia educativa dentro dos
grupos Andaina.







Ninguén debe deixar de participar por
motivos económicos. Coidamos que
non é un campamento caro. Aínda así,
ante calquera dificultade,
comunicádenolo e trataremos de
solucionalo do mellor xeito posible.
O campamento desenvolverase nunha
instalación colexial e os seus
arredores. Haberá rapaces e rapazas
doutros centros Andaina de Galicia,
Asturias e Castela e León.
O campamento constará de nove días,
e cada día terá o obxectivo dunha
regra do Bosque Andaina.

que

levar

ao

 Sabas ou saco de durmir
 Toalla e útiles de aseo
 Toalla de baño, bañador, chanclas,( gorro
de piscina, no caso de ser en Foz), gorra,
crema solar
 Roupa e calzados cómodos para camiñar
Roupa de deporte, e de abrigo para as
noites
 O pano Andaina marcado co seu nome
 Tarxeta orixinal da Seguridade Social ou
doutro seguro médico.

O campamento Andaina...


teñen

Recomendamos que non leven aparatos de
música, máquinas de xogos nin cousas de
valor, no caso de avaría o extravío non nos
facemos responsables. Deben levar pouco
diñeiro; un máximo de 20 €, por se queren
mercar unha camiseta Andaina, chamar por
teléfono ou mercar un xeado.
Poderase chamar só nas horas da comida
(14:00-14:45) e da cea (21:00-21:45)*
*Se os rapaces/zas levan móbil de seu,
poderán chamar a casa cada dous días.

DATAS: Do 15 ao 23 de xullo de 2016
LUGAR: A determinar .FOZ (LUGO) ou A
RÚA (OURENSE)
PREZO: O prezo é de 199 € (con viaxes)
A cota pagarase ao entregar a ficha de
inscrición.

DATA TOPE DE ENTREGA
XOVES 23 DE XUÑO

Avisaremos dos horarios de saída e
chegada, están aínda por determinar.

