
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRIXIDO a 
nenos  e nenas 

con idades 
comprendidas 

entre 3 e 12 anos 
(ambos inclusive) 

O CAMPAMENTO DE VERÁN DE PONTECESURES 2017

pretende ofrecer unha alternativa de ocio e tempo libre aos 

nenos e as nenas do Concello de Pontecesures no período 

estival, ao tempo que se facilite a conciliación da vida familiar e 

laboral das familias do concello.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre o 1 de xullo e o 31 d
instalacións

O prezo de inscrición 
será de 

*25€ 

quenda 
para empadroados. 

(non empadroados 40€) 

Para máis información no teléfono 

As inscricións realizaranse na casa do Concello

 

CAMPAMENTO DE VERÁN DE PONTECESURES 2017

pretende ofrecer unha alternativa de ocio e tempo libre aos 

nenos e as nenas do Concello de Pontecesures no período 

estival, ao tempo que se facilite a conciliación da vida familiar e 

laboral das familias do concello. 

Entre o 1 de xullo e o 31 de agosto n
instalacións do CPI de Pontecesures

QUENDAS

Primeira quenda. Do 1 ao 15 de xullo.

Segunda quenda. Do 16 ao 31 de xullo.

Terceira quenda. Do 1 ao

Cuarta quenda. Do 16 ao 31 de agosto.

 

O 
SERVIZO

09:30 a 13:30 horas

Para máis información no teléfono 986.557.125
páxina web: www.pontecesures.org

As inscricións realizaranse na casa do Concello
en horario de 9 a 14 horas

CAMPAMENTO DE VERÁN DE PONTECESURES 2017  

pretende ofrecer unha alternativa de ocio e tempo libre aos 

nenos e as nenas do Concello de Pontecesures no período 

estival, ao tempo que se facilite a conciliación da vida familiar e 

e agosto nas 
CPI de Pontecesures 

QUENDAS 

Primeira quenda. Do 1 ao 15 de xullo. 

Segunda quenda. Do 16 ao 31 de xullo. 

Terceira quenda. Do 1 ao 15 de agosto. 

Cuarta quenda. Do 16 ao 31 de agosto. 

O HORARIO DO 
SERVIZO será de 

09:30 a 13:30 horas 

986.557.125 ou na 
pontecesures.org 

As inscricións realizaranse na casa do Concello, no rexistro,  
a 14 horas 

*O Campamento 
de Verán está 

subvencionado 
polo Concello 

de Pontecesures 


