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amigos da terra forma parte de amigos de la tierra internacional [foei], unha  
federación de organizacións de todo o mundo activas en campañas para  
protexer o medio ambiente e crear sociedades sostibles
amigos da terra figura no rexistro central de asociacións co número 84/98

                  

                                                         
               

Amigos da Terra
Rúa Velázquez Moreno, 9 - 2º D. 36202 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: [34] 986 229 089
e-mail: info@a  scorcerizas.com  

CAMPAMENTO ALTERNATIVO DE AMIGOS DA TERRA

• O criterio de admisión de solicitudes será por orde de entrada das fichas de inscrición.

• A participación nos campamentos de verán será confirmada cando o pago da inscrición

sexa efectivo.

• Tarifas:

Para socios e socias da rede de Amigos da Terra: 240 euros por participante.

Para non socios e socias: 275 euros por participante

Os prezos inclúen o i.v.e.

O importe inclúe:

– Programación adaptada e execución das actividades

– Monitores/as e educadores/as especializados/as

– Material para a realización das actividades

– Aloxamento en albergue: 6 noites

– Manutención: 6 pensións completas. Os alimentos procederán da agricultura ecolóxica

– local e comercio xusto, na medida do posible

– Uso e desfrute das instalacións

– Seguro de responsabilidade civil

– Gastos de xestión e coordinación

O importe non inclúe:

– A comida do primeiro día

– O transporte ata As Corcerizas

Para facilitar o acceso ata o campamento, xestionarase a viaxe en autobus dende Madrid ata as

Corcerizas no día de inicio e de finalización.

Datas de inscrición:

As inscricións abriranse o día 12 de MARZO ás 12:00h. Amigos da Terra Galicia recollerá as 

solicitudes no correo info@ascorcerizas.com e atenderá posibles cuestións e dúbidas telefónicas 

no 986 229 089 en horario de 10.00-14.00h. 
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