
ALBERGUE         X      U  V      E  N  I  L     BENIGNO QUIROGA     (PORTOMARIN)  

INFORMACIÓN XERAL:                        

DATOS XERAIS
Con capacidade para 50 prazas en habitacións de 4 camas.

Conta  con  comedor,  cociña,  enfermería,  sala  para  actividades  e  instalacións

deportivas do Concello incluída a piscina

SITUACIÓN Atópase ao pé do encoro de Belear na xacobea vila de Portomarín.

ACCESO
Por estrada : a 28 km de Lugo, autobuses desde Lugo todos os días

Por ferrocarril : estación RENFE en Lugo e Sarria

ENDEREZO Albergue Xuvenil “BENIGNO QUIROGA”, Avda. De Sarria, 20 27178 Portomarín - Lugo

QUENDAS E ACTIVIDADES:
QUENDAS DESCRICIÓN ACTIVIDADES

A miña primeira
aventura

01-08 de xullo
11-18 de xullo
21-28 de xullo
01-08 de agosto
11-18 de agosto

OBXECTIVOS:  potenciación  da  participación,  compañeirismo  e
solidariedade  a través  da práctica  de  actividades  deportivas,  acuáticas,
socioculturais e de tempo libre. Proporcionar aos participantes un pleno
contacto coa natureza e o entorno artístico e histórico da zona.

Actividades: iniciación  aos  deportes  náuticos  de  vela  e  piragua/kaiak,
piscina, BTT, flicker, patinaxe, tiro con arco, orientación, técnicas de vivac,
xeocaching,  slackline,  sendeirismo  e  acampada,  obradoiro  de
conservación do medioambiente e reciclaxe, xogos activos, visita á vila de
Portomarín, veladas....

NORMAS XERAIS:

1. Os  participantes  estarán  atendidos  permanentemente  por  persoal  titulado  e  especializado  na
organización e no desenvolvemento das actividades propias deste campamento.

2. Prégase non facer visitas de non ser necesario , coa fin de non interferir no desenvolvemento das
actividades.

3. Cóntase con atención sanitaria. Os participantes deberán levar ao Campamento, as tarxetas sanitarias
orixinais , especialmente as de MUFACE e o talonario de receitas. Calquera incidencia de consideración
será comunicada ao teléfono familiar do acampado/a.

4. Para poder falar cos participantes, o horario será o establecido polo equipo directivo, do que se dará
información na reunión de recepción.

5. Ningún participante  poderá abandonar o recinto do Campamento sen autorización expresa do director
da actividade, e sempre acompañado dos seus pais, ou persoa adulta autorizada  (fotocopia do DNI
dos pais e autorización escrita e fotocopia do DNI da persoa autorizada de ser o caso) , debendo
cubrir o impreso axeitado que lles será facilitado polos monitores. 

6. Os medicamentos que estean a tomar os participantes, así como as alerxias, doenzas, ou calquera
outra incidencia que se considere de interese a ter en conta nestes días, débese comunicar ao persoal
técnico da actividade.



7. Recoméndase que os rapaces/as, leven a súa roupa marcada coas súas iniciais.

8. Os/as directores/as da actividade teñen prevista a organización dun “banco” de cartos.

Asemade, e tal e como  xa se indicaba na Orde de convocatoria:

➢ A  incorporación  realizarase  o  día  de  inicio  da  quenda  entre  as  11:00  e  as  12:30  horas  no
albergue.

➢ O día de remate  da quenda a saída dos participantes realizarase entre as 16:00 e as 18:00 horas
na mesma instalación.

Dadas as características das actividades a realizar  aconséllase levar:

Útiles de aseo persoal Pantalóns de deporte

CREMA DE PROTECCIÓN SOLAR Bolsa para a roupa sucia

Pantalóns curtos ou bermudas Pixamas

Toallas de aseo e piscina Mochila pequena para saídas

Calzado deportivo que sirva en caso de
choiva, traxes de baño

Camisetas

Chuvasqueiro Pantalóns de deporte

Sombreiro ou gorra, gorro de piscina Cantimplora e lanterna

Saco de durmir e esterilla Vestimenta deportiva e de abrigo

Escarpíns ou calzado vello para meter no río TARXETA  SANITARIA  ORIXINAL  e  talonario  de
receitas dos seguros privados

Medicamentos en caso de tratamento específico,  suficientes para toda a quenda (deberán ser
entregados ao  ATS).

O horario tipo básico da quenda será o seguinte:

08:30.- Erguerse e aseo persoal 15:00.- Aseo
09:00.- Almorzo 15:10.- Tempo libre xestionado
09:30.- Preparación actividades 16:00.- Actividades
10:00.- Actividades 21:00.- Cea e tempo libre
13:50.- Remate, recollida e aseo 22:10.- Actividades
14:10.- Xantar 23:30.- Deitarse e silencio

O horario e os días para recibir chamadas dos pais e nais será indicado polo/a director/a do campamento o
primeiro día da quenda. Neste tempo, os/as rapaces/zas disporán dos seus móbiles se os traen ou ben
poderase chamar ao teléfono 982 828 573 ou a calquera outro que sexa indicado na reunión de recepción.

Esperamos que sexa do voso agrado o noso programa de actividades


