
       

A Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación  e  Voluntariado,  como participante  da  Campaña de verán 2018,  no
programa de intercambios bilaterais con outras comunidades autónomas, infórmate sobre a túa incorporación:

ACTIVIDADE

Deporte e Ocio. Estremadura

Datas: do 3 ao 14 de agosto de 2018.

Aloxamento: Campamento Xuvenil “Emperador Carlos V” (Jerte). Carretera Nacional 110, Km 367, CP 10612 Jerte
(Cáceres) 
Teléfono: 927 014 940

SAÍDA

DATA: 3 de agosto de 2018 HORA: 08:45 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: 14 de agosto de 2018
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. Comproba as indicacións da Información xeral Jerte (na segunda páxina deste documento).

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.



       

JERTESPORT-2   DEPORTE E OCIO

DESCRIPCIÓN DA INSTALACIÓN:
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:
Certificado médico obrigatorio en casos de dietas especiais, medicación ou enfermidades.

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


