
 

 

 
 

INFORMACION XERAL  
OBRADOIROS VERAN  

CIPAX 2021  
 

 

HORARIO DOS OBRADOIROS: de 9:00 a 14:00 h de luns a venres, agás festivos 
LUGAR: Polideportivo Ría  do Burgo 
 
PRAZAS OFERTADAS: 
 

• Obradoiro deportivo CIPAX de 12 a 14 anos  
Cada  obradoiro  conta con 12 prazas por semana do mes de xullo do 2021. O 
obradoiro  que non cubra como mínimo o 75% das prazas poderá ser cancelado.  

 
• Obradoiro náutico (Auga e CIPAX) de 14 a 18 anos  
Cada  obradoiro conta con 8 prazas. por semana do mes de xullo do 2021.  O  
obradoiro  que non cubra como mínimo o 75% das prazas poderá ser cancelado.  
 
  

REQUISITOS DE ACCESO:  
 

 Preferentemente empadroados/as en Culleredo. (compróbase de oficio). 
 Familias que acrediten a necesidade de conciliación.  
 Ter cumpridos os anos antes do inicio dos obradoiros    

  
SOLICITUDE  DE PRAZAS: Por orde de preinscrición, tendo en conta os requisitos de 
acceso sinalados con anterioridade.  
 
SEMANAS   

• Do 5 ao 9 de xullo 2021 
• Do 12 ao 16 de xullo 2021 
• Do 19 ao 23 de xullo 2021 
• Do 26 a 30 de xullo 2021 

 
Petición da semana por orden de prioridades  
 
A PREINSCRICIÓN será  do 15 ao 20 de Xuño de 2021, a través do formulario web, que 
atoparás na páxina web do Concello de Culleredo (www.culleredo.es).  
 
LISTAXE  PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/AS o dia 22 de xuño  do 2021,  
publicaranse na páxina web do Concello e no centro Municipal “Pablo Picasso”, e 
poderán consultarse chamando ao 981664204, 620008450 e a través do mail 
cipax@culleredo.es 
 
PRAZO DE RECLAMACIÓNS: O prazo de reclamacións ás listaxes provisionais será o 
24 de xuño. 
 
 
 
 
 
 

http://www.culleredo.es/
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LISTAXE DEFINITIVA: o dia 25 de xuño  do 2021, publicaranse na páxina web do 
Concello e no centro Municipal “Pablo Picasso”, e poderán consultarse chamando ao 
981 66 42 04, 620 00 84 50 e a través do mail cipax@culleredo.es 
 
FORMALIZACIÓN DA MATRICULA  
 

• Do 28 xuño ao 3 de xullo do 2021, ambos incluidos   
 

• Achegar ao enderezo electrónico (preferentemente) cipax@culleredo.es ou de 
maneira presencial no centro Municipal “Pablo Picasso” de 9:00 a 14:00 horas 
de luns a venres  

 

• Xustificante bancario do ingreso na conta CAIXABANK S.A IBAN: 
ES26.21OO.3868.0702.0000.3793 no que apareza o concepto Obradoiro 
deportivo o Obradoiro náutico,  nome do particpante e a semana  que  escolle 

• Se unha vez que remate este prazo, as persoas admitidas non formalizan a 
MATRÍCULA, perderán a praza e chamarase (ata dúas veces) ás que figuran na 
lista de agarda por orde 
 

• A renuncia á praza do obradoiro  tarase ben en persoa (centro Municipal Pablo 
Picasso) ben por correo electrónico  no seguinte enderezo: cipax@culleredo .es 
 

XUNTANZA INFORMATIVA o  xoves  1  de  xuño ás  20:00 horas  
 
PREZOS  
 

Taxa xeral  Non empadroados  42,00 € 

Empadroad@s 21,00 € 

BONIFICACIÓNS 

 

Serán beneficiarias de 
bonificación nas seguintes 
situacións ( só unha delas) 
 

Con carne xove 20% 16,80€ 

Familias con carné de familia 
numerosa 10% 

18,90€ 

Unidade familiar 1 persoa 
desempregada coa tarxeta do SEPE 
10% 

18,90€ 

Tarifas especiais (Informe social) De balde  
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As familias solicitantes asumirán que estas actividades poden sufrir cambios ou  
mesmo anularse, afectadas pola situación de pandemia e a súa evolución, pola  
detección de casos nas instalacións ou mesmo por circunstancias sobrevidas.  

 
MÁIS INFORMACIÓN: 
CIPAX (Centro de Información e participación xuvenil) de Culleredo  
Tfno.: 981 66 42 04,   620 00 84 50 
 
cipax@culleredo.es  
www.culleredo.es  
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