Campamentos Lousame 2020
INSCRICIÓN CAMPAMENTOS MUNICIPAIS:

INSCRICIÓN Nº :

ANEXO 1

Datos da persoa menor de idade para a que solicita o campamento
Nome:

Apelidos:

Data de nacemento:

Domicilio
Tipo de vía :
Número :

Rúa:
Piso :

Poboación:

Letra:

C.P.:

Provincia:

País:

Datos do pai, nai, titor ou titora
Nome:

Apelidos:

Tipo de documento:

Nº de identificación:

Datos contacto:
Teléfono de contacto 1:
Teléfono de contacto 2:
Correo electrónico :
O correo electrónico vaise empregar para a notificación de calquera comunicación ou
incidencia .

Solicito a quenda con orde de preferencia :
Primeira quenda: Do luns 13 de xullo o venres 24 xullo
Segunda quenda: Do luns 27 de xullo o venres 7 de agosto

Outros datos de interese :
¿O/a solicitante posúe algunha alerxia alimentaria? SI
En caso de que sexa afirmativo detalle o tipo de alerxia:

NON

O/a solicitante padece algunha enfermidade que lle impida realizar
actividades físicas:
SI

NON

Detalle o tipo de enfermidade:

O/a solicitante sabe nadar?
SI

NON

A/o solicitante precisa algún tipo de atención individualizada, necesidade
especial
SI

NON

Detalle a atención individualizda ou necesidade especial

A/o solicitante necesita atención médica específica? (Diabetes, epilepsia,
medicación...
SI

NON

En caso afirmativo detalle o máximo posible

AUTORIZO ás persoas relacionadas a continuación para recoller dos campamentos o
meu fillo/a.
No caso de que autorice a recollida dos/as menores por persoas diferentes á
solicitante deberán achegar no momento de realizar a inscrición unha fotocopia do
NIF ou NIE

1.Nome:

Apelidos:

Tipo de documento:

Nº identificación :

Parentesco/ relación:
2.Nome:

Apelidos:

Tipo de documento:

Nº identificación :

Parentesco/ relación:
Para nenas e nenos a partir de 11 anos.
AUTORIZO a que o meu fillo/a menor de idade abandone o recinto municipal unha
vez que finalice a xornada de campamento só baixo a miña responsabilidade
SI

NON

AUTORIZO a que o meu fillo/a se desprace en autobús ou andando dentro do termo
municipal de Lousame para acudir ás instalacións municipais co fin de practicar
deporte e xogos e tamén a outro tipo de instalación , parque ou río no caso de que
se organice algunha excursión.
SI

NON

Uso da imaxe do/a menor
AUTORIZO a que se lle saquen fotos ao meu fillo ou filla ou a que se grave algún
video onde poda aparecer de forma puntual, para a súa publicación na páxma web
do Concello de Lousame ou nas Redes Sociais do propio Concello, así como para que
se é o caso, o/a menor poida levar de recordo algúnha foto do campamento.
SI

NON

Declaro baixo a miña responsabilidade que:
O/a menor está empadronada no Concello de Lousame.
SI

NON

ASINADO:

NOME E APELIDOS:

ABANCA - Nº DE CONTA: ES90 2080 0381 0831 1000 0090

ANEXO 2

REGULAMENTO
Está terminantemente prohibido o uso de teléfonos móbiles, aparellos musicais e
videoxogos durante todo o campamento.
Os pais non poden facer visitas durante o horario de actividades programado
(excepto en casos de enfermidade probada ou casos de forza maior).
No caso de conduta inapropiada, o neno ou nena será separado do grupo para
reflexionar sobre a súa actitude ata que decida participar correctamente; se por
segunda vez incorre noutra falta, será expulsado/a do campamento.
Dita expulsión non conleva a devolución integra ou parcial da inscrición.
No caso de que algún neno/a teña que traer medicación, é obriga do pai ou titor
subministrarlla a diario, ou ben delegar dita responsabilidade no monitor encargado
do rapaz/a; pautando a posoloxía sempre por escrito.
Calquera dano que se produza debido á mala actuación do neno/a deberá ser
reparado polos seus títores cubrindo o coste integro.
Nos traxectos en autobús os nenos/as deben permanecer sentados ata que o
vehículo se atope estacionado e o seu monitor organice a baixada.
A organización pode modificar as datas e actividades do campamento sempre que o
considere oportuno.
Nas saídas os nenos/as deben permanecer sempre co seu grupo e monitor.
O Concello de Lousame garante todas as medidas de control e transmisión da Covid19. Si ven o Concello recomenda a non participación de persoas que pertenzan a
grupos de risco, ou que convivan con grupos de risco: diabetes, enfermidade
cardiovascular,

incluída

a

hipertensión,

enfermidade

inmunodeficiencia, cancro en fase de tratamento activo.

pulmonar

crónica,

Documentación imprescindible solicitada:
- Folla de inscrición (ANEXO 1; follas 1,2,3) con todos os datos. Pódese presentar
preferentemente de forma telemática, a

través da Sede Electrónica do

Concello, ou ben por rexistro de entrada no concello, a seguinte documentación
para a reserva de

praza que será confirmada por correo electrónico ou

telefónicamente:
- Copia resgardo de pago de reserva de 45€, no caso de e nenos/as empadroados
no concello, 65 € para os nenos /nenas de fóra do concello.
- Copia de DNI de pai/nai/titor. Copia de DNI do neno/a.
-Fotocopia do DNI da persoa autorizada para recoller o neno.
- Copia de tarxeta sanitaria da seguridade social ou seguro complementario.
-Observacións médicas (todo tipo de alerxias: alimentarias, animais, plantas,
asma...enfermidades, tratamentos médicos), e/ou informe médico en caso
necesario.

Contacto:
correo electrónico: culturadelousame@gmail.com
Atención telefónica: 981825780
Horario: De luns a venres de 9:30 a 13:30 h
Atención o público: Casa da Cultura
Horario: luns, mércores e venres
Horario: 9:30 a 13:30 h

