
 

 

 

 

 

 

 

CAMPAMENTOS DE VERÁN PAR

PERSOAS CON DISCAPACIDADE

Requisitos:  
• Ter unha discapacidade recoñecida igual ou superior ó 33%.

• Ter unha idade comprendida entre os 9 e os 40 anos, segundo se 
cada un dos destinos e quendas, que figuran no folleto.

• Que non presenten trastornos que poidan alterar a convivencia durante o 
transcurso da actividade

 

Documentación: 
• Solicitude (por triplicado)
• Informe médico 
• Fotocopia da cartilla de Asistencia Sanitaria
• Unha fotografía tamaño carné.

Modalidades e prezos
específicas. 
Prezos: desde 72 € ata 180 €, dependendo do tipo de quenda de integración e
€ para as quendas específicas.
Os membros dunha familia que teña o título de familia numerosa terán un 
desconto de 50% sobre os prezos.

Prazo de presentación:

Ata o 20 de maio de 2011.

 

Máis información no departamento de servizos sociais do Concello 
de Ponteceso, na casa do concello, na oficina de Corme os 
mércores, ou no teléfono 981 714 000 (extensión 3)

 

 

 

  

 

CAMPAMENTOS DE VERÁN PAR

PERSOAS CON DISCAPACIDADE

Ter unha discapacidade recoñecida igual ou superior ó 33%. 

Ter unha idade comprendida entre os 9 e os 40 anos, segundo se 
cada un dos destinos e quendas, que figuran no folleto. 

Que non presenten trastornos que poidan alterar a convivencia durante o 
transcurso da actividade. 

(por triplicado) 

Fotocopia da cartilla de Asistencia Sanitaria 
Unha fotografía tamaño carné. 

Modalidades e prezos: Campamentos: Quendas integración e quendas 

€ ata 180 €, dependendo do tipo de quenda de integración e
€ para as quendas específicas. 
Os membros dunha familia que teña o título de familia numerosa terán un 
desconto de 50% sobre os prezos. 

Prazo de presentación: 

Ata o 20 de maio de 2011. 

Máis información no departamento de servizos sociais do Concello 
de Ponteceso, na casa do concello, na oficina de Corme os 
mércores, ou no teléfono 981 714 000 (extensión 3) 

 

CAMPAMENTOS DE VERÁN PARA 

PERSOAS CON DISCAPACIDADE 

Ter unha idade comprendida entre os 9 e os 40 anos, segundo se indica en 

Que non presenten trastornos que poidan alterar a convivencia durante o 

Campamentos: Quendas integración e quendas 

€ ata 180 €, dependendo do tipo de quenda de integración e 120 

Os membros dunha familia que teña o título de familia numerosa terán un 

Máis información no departamento de servizos sociais do Concello 
de Ponteceso, na casa do concello, na oficina de Corme os 


