CAMPAMENTOS MUNICIPAIS

Información
Terán preferencia os nenos e nenas empadroadas no
Concello da Coruña.

Xus za Social reservará o 20 % das prazas ofertadas
para menores beneﬁciarios de programas sociais.
Na preinscrición poderán solicitarse ata duas
quendas de campamento tradicional , indicando a
orde de preferencia.
As preinscricións para unha ou duas quendas,
presentaranse nun único impreso (tríp co do
campamento). No caso de que se detecte mais de un
impreso a nome dun mesmo neno ou nena,
anularanse todas as preinscricións.
Os nenos e nenas que soliciten praza de NEE,
terán unha numeración e un sorteo propio.
Si a primeira ou a úl ma praza adxudicada
corresponde a un menor con un irmá ou unha irmá
que se preinscribiu na mesma quenda e que ten un
número de preinscrición correla vo, ambos obterán
a praza.
As listaxes de admisións e de reserva poderanse
consultar nos centros cívicos, na páxina web
www.servizossociais.coruna.es ou no Teléfono de
Información Cidadá 010.
Os nenos e nenas que ﬁguren na listaxe de reserva,
serán avisados telefonicamente no caso de que se
lles adxudique praza.
Unha vez formalizada a inscrición non se terá
dereito á devolución do custo do campamento
excepto por causas imputables ó prestador do
servizo.

Ofértanse 4 prazas repar das nas catro quendas para
nenos e nenas con NEE ou discapacidade, en grao que
non lles impida par cipar nas ac vidades co grupo.
Contarán con monitorado capacitado para a realización
de tarefas básicas de carácter hixiénico ou sanitario.
No momento da inscrición, aboarase o custo do
campamento e cubriranse
as autorizacións e
cues onarios necesarios. Tamén será necesario
entregar unha fotocopia da tarxeta sanitaria do menor
e unha foto tamaño carné.

Reunións informa vas
Manteranse reunións cos pais/nais/ tores legais dos
menores admi dos no campamento tradicional, nas
que se lles informará de todo o rela vo ao
campamento e quenda correspondente.

TRADICIONAIS

2 16
Para nenas e nenos
de 8 a 14 anos cumpridos
no momento da
preinscrición

Atenderanse tamén as dúbidas ou cues óns puntuais
que as persoas interesadas expoñan.
Todas as reunión se realizarán no centro cívico
municipal de Monelos.
REUNIÓNS

DIA E HORA DA REUNIÓN

Quenda 1

Vernes, 8 de xullo ás 19.30 h

Quenda 2

Vernes, 15 de xullo ás 19.30 h

Quenda 3

Vernes, 29 de xullo ás 19.30 h

Quenda 4

Vernes, 5 de agosto ás 19.30 h

Non formalizar a inscrición no prazo e horario
establecido supón a perda do dereito á praza.

Concellaría de Xustiza Social
e Coidados

Preinscrición
Nome e apelidos do neno ou da nena
_________________________________________________
Data de nacemento
__________________________________
Empadroado/a no Concello da Coruña (sinalar si ou
non)___________ e con domicilio en __________________
_________________________________________________

TEMÁTICA
A temá ca xeral dos campamentos tradicionais será
os Xogos Olímpicos.
Os par cipantes aprenderán conceptos e valores
relacionados coa cultura do derpote e as
Olimpiadas.

Teléfono de contacto ___________________________
Don/dona, ____________________________________,
con DNI ___________________ en calidade de
pai/nai/ tor/a legal, desexa preinscribir ao seu ﬁllo ou a
sua ﬁlla nos campamentos tradicionais, segundo a seguinte
orde de preferencia:
OPCIÓN

QUENDA

DATAS
A saída producirase o primeiro día de cada quenda
de campamento, ás 9.30 h da mañá.
O regreso producirase o úl mo día da quenda de
campamento ás 21.00 h.
No momento da inscrición, indicarase o lugar
acordado para a saída e de chegada do autobús.

1ª
2ª

Número

Número

Solicitude
xeral

Solicitude
NEE

QUENDAS
Para menores de 8 a 11 anos

¿O

menor padece alguna alerxia ou intolerancia
alimentaria?
Si
Non
Tipo _____________________________________________
¿O menor ten alguna circunstancia 9sica, mental ou
conductual que deba coñecerse para a súa correcta
atención?
Si
Non
Tipo _____________________________________________
Co ﬁn de cumprir co ar go 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal,
infórmase que os datos proporcionados pasarán a formar parte dun ﬁcheiro, do cal será responsable o Concello da Coruña
e cuxa ﬁnalidade é a de xes onar os campamentos tradicionais realizados pola Concellaría de Xus za Social e Coidados

A persoa que asina declara que son certos todos os datos con dos na presente solicitude e autoriza ao
Concello da Coruña a comprobar a veracidade dos datos facilitados. A falsidade ou ocultación de
datos, conlevaría a anulación da solicitude e a re rada dos dereitos que se ob vesen.

Asinado:
A Coruña, a

de

Datas importantes

Campamentos tradicionais

do 2016

PREINSCRICIÓN
No centro cívico de Monelos os días 29, 30 de xuño
e 1 de xullo de 11.00 a 13.30 e de 16:30 a 20:00 h.
SORTEO PÚBLICO
Centro cívico de Monelos o 1 de xullo ás 20.15 h.
LISTAXE DE ADMITIDOS/AS E DE RESERVA
O 5 de xullo nos centros cívicos, na páxina web
www.servizossociais.es ou no 010.
INSCRICIÓN
No centro cívico de Monelos, os días 5, 6 e 7 de
xullo, de 11.00 a 13.30 e de 16:30 a 20:00 h.
No momento da inscrición aboarase o custo do
campamento e cubriranse as autorizacións e
cues onarios necesarios. Tamén será necesario
entregar unha fotocopia da tarxeta sanitaria do
menor e unha foto tamaño carné.
XESTIÓN DA LISTAXE DE RESERVA
A par r do 8 de xullo.

QUENDA 1, do 10 ao 16 de xullo, 45 prazas

CUSTO

QUENDA 3, do 31 de xullo ao 6 de agosto, 45
prazas

85 € por par cipante

Para menores de 12 a 14 anos

RESGARDO DE PREINSCRICIÓN

QUENDA 2, do 17 ao 23 de xullo, 45 prazas
QUENDA 4, do 7 ao 13 de agosto, 45 prazas
É necesario ter cumprida a idade requirida para
par cipar nas quendas
no momento da
preinscrición.

OPCIÓN

QUENDA

1ª
2ª

Número

Número

Solicitude
xeral

Solicitude
NEE

