
 

 

Este nadal temos preparado un programa de actividades en Skate Escola en Area 
Central! As actividades terán lugar de luns a venres en horario de 10:00 a 13:30. 
Os CAMPS están divididos por semanas, pero podes vir días soltos, unha semana 
completa ou varias semanas completas.  

Ven a disfrutar do skate en Area Central (Santiago de Compostela) da man de 
Skate Escola! 

Se tes entre 6 y 15 anos, propoñémosche pasar unhas mañás divertidas 
practicando skate ademáis de dinámicas e obradoiros creativos. 

 

 

HORARIO 

De 10:00h a 13:30h 

 

DATAS 

• Semana 1 – do 26 ao 30 de decembro 

• Semana 2 – do 2 ao 5 de xaneiro 



 

 

 

 

INFORMACIÓN NADAL SKATE CAMPS 

• Actividades de iniciación e perfeccionamiento de skate infantil. 
• Grupos reducidos adecuados ao nivel de cada participante. 

• Obradoiros e dinámicas creativas. 
• Obligatorio o uso de casco. 

• Recomendado o uso de outras protección. 
• Material (skate, proteccións e casco) non incluido. 

• Dispoñibilidade de aluguer de material. 

• Recoméndase traer algo de comer (froita, bocata) e agua 

 

PREZO 

1 - 2 SESIÓNS   .................... 30€ / sesión 

3 - 4 SESIÓNS  ..................... 25€ / sesión 

5 SESIÓNS  .......................... 24€ / sesión 

6 - 9 SESIÓNS  ..................... 22€ / sesión 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMO APUNTARSE AOS CAMPS 

Temos 2 maneiras sinxelas para apuntarvos aos CAMPS de NADAL! 
Recomendámosvos o punto 1, xa que é máis rápido e sinxelo! 

1. Directamente a través da web de SKATE ESCOLA (www.skateescola.com) 
co proceso de compra online facendo click en NADAL SKATE CAMPS. 
Seleccionas as datas e número de días, seleccionas o nº de participantes, 
engades os datos e listo! Pago con tarxeta de crédito/débito!  

 

2. Enviándonos os seguintes datos por email ou wasap: 
• Nome e apelidos da mai/pai/tutor  

• Teléfono de contacto 

• Email 
• Nome e apelido das/dos participantes  

• Datas nas que se quere participar 

 

 

CONTACTO 

Información por email e wasap (info@skateescola.com // 628062001) 

http://www.skateescola.com/
https://maremasma.bloowatch.com/booking/products/115357
mailto:info@skateescola.com

