
 

 

ORGANIZADOS POR: CONCELLO DE TEO (Concellaría de Mocidade) 
 

C A M P A M E N T O      I N F A N T I L 

   
DIRIXIDO A: rapaces e rapazas de 7 a 11 anos empadroados/as no concello de Teo. 

NÚMERO DE PRAZAS: 103, máis 5 prazas de reserva para emerxencias sociais. Por rigorosa orde de 

inscrición. 

DATAS: do 17 ao 26 de agosto. 

LUGAR: albergue de Santa Cruz (Oleiros). 

COTA DE INSCRICIÓN: 100 euros. Consultar exencións e bonificacións no BOP nº. 195, do 13/10/2011 

RESERVA DE PRAZA: no rexistro xeral do concello do 15 de abril ao 29 de abril. 

PAGAMENTO: do 1 de xuño ao 15 de xuño unha vez comprobada a admisión. Entregar o xustificante de 

pago no Departamento de Deportes do Concello. O xustificante pódese mandar por mail a 

deportes@concellodeteo.com Se o día 16 de xuño non está depositado no Concello o xustificante de 

pagamento enténdese que se renuncia á praza, polo que se chamará ás solicitudes da listaxe de agarda.  

DOCUMENTACIÓN: ficha de inscrición, unha foto de carné, no caso de tratamento específico ou doenza 

que haxa que ter en conta, xustificante médico. 

LISTAXE DE ADMITIDOS: estará exposta no taboleiro do Rexistro Xeral do Concello e na páxina web 

www.concellodeteo.com a partir do día 6 de maio. 

REUNIÓN INFORMATIVA: venres 12 de xuño ás 20.00 h no salón de plenos do Concello. 

 

 
C A M P A M E N T O      X U V E N I L 

 
DIRIXIDO A: rapaces e rapazas de 12 a 16 anos empadroados/as no concello de Teo. 

NÚMERO DE PRAZAS: 49, máis 5 prazas de reserva para emerxencias sociais. Por rigorosa orde de 

inscrición. 

DATAS: do 3 ao 12 de agosto. 

LUGAR: albergue de Santa Cruz (Oleiros). 

COTA DE INSCRICIÓN: 100 euros. Consultar exencións e bonificacións no BOP nº. 195, do 13/10/2011 

RESERVA DE PRAZA: no rexistro xeral do concello do 20 de abril ao 4 de maio. 

PAGAMENTO: do 1 de xuño ao 15 de xuño unha vez comprobada a admisión. Entregar o xustificante de 

pago no departamento de Deportes do Concello. O xustificante pódese mandar por mail a 

deportes@concellodeteo.com Se o día 16 de xuño non está depositado no Concello o xustificante de 

pagamento enténdese que se renuncia á praza, polo que se chamará ás solicitudes da listaxe de agarda.  

DOCUMENTACIÓN PARA A INSCRICIÓN: ficha de inscrición, unha foto de carné, no caso de 

tratamento específico ou doenza que haxa que ter en conta, xustificante médico. 

LISTAXE DE ADMITIDOS: estará exposta no taboleiro do Rexistro Xeral do Concello e na páxina web 

www.concellodeteo.com a partir do día 8 de maio. 

REUNIÓN INFORMATIVA: venres 12 de xuño ás 20.00 h no salón de plenos do Concello. 
 

MAIS INFORMACIÓN: 
 

 DEPARTAMENTO DE DEPORTES DO CONCELLO – 981 815 700 

 www.concellodeteo.com 

 

 
  ORGANIZA: CONCELLO DE TEO             SUBVENCIONA:                                           
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