
JERTESPORT-2   DEPORTE E OCIO

DESCRIPCIÓN DA INSTALACION:
O Campamento “Carlos V” de Jerte é unha instalación composta por 15 bungalows equipados con
liteiras. Todo en plena natureza, situado nun enclave entre as gargantas do Jerte.
As actividades inclúen:  actividades deportivas ao aire libre,  trekking, rutas, excursións e visitas de
interese cultural e turístico, obradoiros de educación ambiental, xogos e veladas.

O  aloxamento  realizase  en  cabanas  equipadas  con  liteiras.  A  instalación  dispón  dos  seguintes
servizos:
- Zona de acampada.
- Cuartos de baño.
- Enfermería.
- Cociña.
- Comedor.
- Sala de televisión.
- Pistas deportivas.
- Sala de usos múltiples.
- Recursos para realizar actividades multiaventura.
- Circuíto de bicicletas BTT.
- Piscina.

DOCUMENTACIÓN:
-  DNI e tarxeta sanitaria
MATERIAL NECESARIO:
- Calzado adecuado
- Roupa cómoda e de abrigo
- Bañador, chanclas
- Toalla de piscina, crema solar, gafas de sol, e gorra.
- Toallas e útiles de aseo persoal.

  Equipo:
Saco de durmir, esterilla e mochila pequena para excursións.
Cantimplora e lanterna

  Outros:
En  caso  de  ter  algún  tratamento  médico  especial,  levaranse  os  medicamentos  específicos  e  se
comunicará á organización os datos de importancia.

  O  QUE NON DEBO LEVAR
- Cantidades desproporcionadas de diñeiro
- Xoias ou obxecto valiosos como vídeo xogos, tablets, ipod, etc.
- Navallas, coitelos ou calquera obxecto cortante ou perigoso

INCORPORACIÓN Á ACTIVIDADE:
Realizarase o mesmo día en que se inicia a actividade antes da hora da comida e a recollida do/da
participante efectuarase despois do almorzo e antes da comida do día en que finaliza a actividade.
En caso de ser  imposible  a incorporación á actividade o día en que esta se inicia  ou no día de
finalización,  prégase  a  comunicación  previa  ao  responsable  do  Instituto  de  la  Juventud  de
Extremadura. Así mesmo, necesitarase unha autorización firmada polo pai, nai, titor/a do menor en
caso de que no sexan eles os que o recollan o el día de finalización do Campamento.

INSTALACIÓN:Campamento Juvenil “Emperador Carlos V”
DIRECCIÓN: Carretera Nacional 110, km. 367   CP-10612 Jerte (Cáceres)
TELÉFONO: 927 01 49 40


