
      

A Dirección Xeral  de Xuventude,  Participación  e Voluntariado,  como participante  da Campaña  de verán 2017,  no
programa de intercambios bilaterais con outras comunidades autónomas, infórmate sobre a túa incorporación:

ACTIVIDADE

Barría aventura. Álava
Datas: do 1 ao 11 de agosto de 2017.

Instalación: Albergue Xuvenil “Monasterio de Barria”, Barría. 01208 Narvaja (Álava).

Teléfono:  945 317 132 

SAÍDA

DATA: 1 de agosto de 2017 HORA: 09:00 horas

LUGAR DE SAÍDA: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia (Entrada Principal) R/ Miguel Ferro Caaveiro, 
s/n. San Lázaro 15703 Santiago de Compostela

REGRESO

DATA: 11 de agosto de 2017 HORA DE SAÍDA: Despois do almorzo (a hora aproximada de
chegada será comunicada telefonicamente polos participantes) 

NOTAS

1. Terás que levar comida para a viaxe de ida.
2. Os  participantes  nesta  actividade  irán  acompañados  dun  monitor  da  Dirección  Xeral  de  Xuventude,

Participación e Voluntariado.
3. A equipaxe ten que ser moderada. A capacidade do autobús é limitada e, polo tanto, o exceso de equipaxe

quedará en terra.
4. No caso de non ter entregado o modelo de autorización para facer fotografías durante o desenvolvemento

dos campamentos, asinada polos teus pais ou titores, poderás facelo o día da saída. Tamén deberás entregar
a autorización para a túa recollida (só no caso de que non sexan os teus pais ou titores os que te recollan á
volta). Estas autorizacións debes entregarllas ao monitor acompañante cando te incorpores ao autobús.

5. Equipamento e documentación. Comproba as indicacións da Información xeral  “Barría”

COMUNICACIÓN (importante)

Se levas teléfono móbil,  lembra que, debido a situación das instalacións, pode haber dificultades de cobertura. Na
instalación  determinaranse  as  horas  concretas  para  a  comunicación  telefónica.  Non  chamar  directamente  a
instalación salvo en caso de urxencia.

Esperando sexa do teu agrado a planificación da actividade que escolliches, recibe un cordial saúdo.

Santiago de Compostela, 12 de xuño de 2017


