INFOSURF

FINDE DE SURF
Programa ESTE FINDE TEÑO PLAN 2018
DATA DA ACTIVIDADE: Do sábado 22 ó domingo 23 de Setembro de 2018
LUGAR: Razo (Carballo)
DATA INSCRICIÓN: Do luns 20 ó martes 28 de Agosto de 2018
INFORMACIÓN SOLICITUDES:
A través dos Rexistros Municipais. Se a presentas noutra administración debes enviarnos unha copia por
fax ou correo electrónico. Despois de enviar dita comunicación chamanos por telefono para comprobar a
sua recepción.
ATENCIÓN, debes acreditar o desconto que solicites presentando o documento orixinal no momento de
realizar a solicitude.
INSCRICIÓN DEFINITIVA:
Mércores, 29 de agosto . Publicación na app do LISTADO de SOLICITUDES RECIBIDAS . Debes
comprobar que apareces no listado de solicitudes ou que os datos son os correctos.
Xoves, 30 de agosto ás 13:00 . SORTEO PÚBLICO na OMIX en Cambre (só no caso de que haxa máis
solicitudes que prazas ofertadas). LEMBRA : Terán prioridade, no caso de sorteo, as solicitudes dos
rapaces/zas que nunca foron ó finde de surf.
Se finalmente non podes asistir, tes un prazo de RENUNCIA ata o día 7 de setembro ás 13:30.
MOI IMPORTANTE: Ás prazas que non renuncien en tempo e forma se lles pasará o recibo da
actividade aínda que non acudan ó finde de surf.
Se é a primeira vez que participas nunha actividade da OMIX debes entregar coa documentación o FIPAX
(unha vez que obtiveches a praza para o finde).
DESTINATARIOS: Mocidade de 14 a 30/35 anos. É obrigatorio saber nadar.
PRAZAS: 28 prazas
TELÉFONO DURANTE A ACTIVIDADE: 609510331
INFORMACIÓN ACTIVIDADE:
Actividades da finde : clases de surf diferentes niveis (desde iniciación a perfeccionamento) e actividades
complementarias.
Aloxamento: Albergue da Escola de Surf Razsurfcamp (www.razsurfcamp.com)
O entorno: A praia de Razo é un dos areais mais fermosos da costa galega. Está no concello de Carballo e
está unida á praia de Baldaio, facendo xuntas un areal de mais de 3 km. Hai que destacar o conxunto
formado polas dunas, as marismas e a lagoa de Baldaio, que posue un altísimo valor medioambiental. A
praia é ventosa e de oleaxe (é unha praia de mar aberto) con area branca e moi fina, e resulta un entorno
ideal para a práctica do surf. De feito é a sede de varias escolas de surf (artsurf, razsurf, etc…) que levan
tempo instaladas nesta praia.

LUGAR E HORA DE SAÍDA:
●

Cambre (diante da Casa do Concello): 10:00 horas

LUGAR E HORA DE CHEGADA: Mesmas paradas, A partir das 20 horas horas
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EQUIPAMENTO RECOMENDADO:
Traxe de baño, chanclas, toalla de praia e de aseo, crema protectora, roupa de abrigo para a noite, mudas
para poder cambiarte, útiles de aseo (toalla e neceser con xel, champú, xabón, cepillo e pasta de dentes,
desodorante, etc...).
PREZOS:
TARIFA

Empadroado Non empadroado

Tarifa xeral

46,00

57,50

Familia numerosa

23,00

---

Pertenza a AAXX

23,00

34,50

TarxetOM (Carné da OMIX) 23,00

---

Desempregado/a

32,20

---

Voluntariado de Cambre

32,20

43,70

Carné Xove

34,50

46,00

O PREZO INCLÚE: Transporte, aloxamento con pensión completa, traxe de neopreno, táboa de surf, clase
teórica e práctica de dúas horas cada día, comida e dúas horas pola tarde de surf vixiado cada día.
AVISO FINAL:
Xuntanza informativa: o mércores 19 de setembro de 2018, ás 19:30 na Casa da Xuventude (O Temple)
INFORMACIÓN

HORARIO

OMIX (Oficina Municipal de Información Xuvenil)
Cambre
omix@cambre.org
10 - 14 horas
Rua Wencesalo Fdez. Florez s/n CAMBRE
981.613.170 infoxuvenil@cambre.org 18 - 20 horas
(detrás do concello, ó lado da Policia Local)
CASA DA XUVENTUDE (Casa das Palmeiras)
Rua Tapia 1. O TEMPLE

O Temple
981.650.269

pixtemple@cambre.org

11 - 14 horas
17 - 20 horas

AS SOLICITUDES DEBEN ENTREGARSE NO REXISTRO MUNICIPAL (Cambre, O Temple, Barcala)
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