
CAMPAMENTO DE VERÁN 2021

SOLICITANTE

D./Dna:_____________________________________________________________________________________ 

con DNI (presentar copia)_______________________Teléfono/s:__________________/____________________ 

Dirección____________________________________________________________________________________

como pai/nai ou titor/a SOLICITO e AUTORIZO a asistencia ao campamento de verán, Santiso 2021, do meu 

fillo/a:

FILLO/A:   

NOME E APELIDOS DO NENO/A:__________________________________________________________________

Data de nacemento:____________________ Empadroado/a e/ou escolarizado/a en Santiso? Si / Non

 - Datos médicos: (Xustificar con informe médico)

O seu fillo/a padece algún tipo de alerxia/enfermidade ou trastorno de saúde?  Si / Non 

____________________________________________________________________________________________

Toma algún tipo de medicación? Cal?
____________________________________________________________________________________________

- Persoas autorizadas a recoller ó participante:

Nomes e DNI

____________________________________________________________________________________________

* Información importante na seguinte páxina.

En Santiso, __ de ___________ de 2021  ás _______ horas            

Asinado Pai/Nai/Titor/a:

ESTA  FICHA  DE  INSCRICIÓN  DEBE  PRESENTARSE  ACOMPAÑADA  DA  FICHA  DE
CONSENTIMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS.



Este campamento cumprirá as normas previstas segundo a ORDE do 28 de maio de 2021 pola que se
establecen  medidas  de  prevención  específicas  como  consecuencia  da  evolución  da  situación
epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, (publicada no DOG nº 99
bis do 28/05/2021)

No punto 3.26. “Poderanse realizar actividades de tempo libre destinadas á poboación infantil e xuvenil
cando estas se leven a cabo ao aire libre, sempre que se limite o número de participantes ao cincuenta
por cento da súa capacidade máxima, cun máximo de cincuenta participantes, excluídos os monitores.
Cando estas actividades se realicen en espazos pechados, non se deberá superar o cincuenta por cento
da capacidade máxima do recinto, cun máximo de vinte e cinco participantes, excluídos os monitores.

As actividades deberán realizarse no interior en grupos de ata seis persoas participantes e no exterior en
grupos de dez participantes, sexan ou non conviventes e excluídos os monitores correspondentes, que
deberán traballar sen contacto entre os demais grupos.”

Esta  normativa pode ser  modificada con posterioridade se así  o establece a  Xunta de Galicia  ou o
Goberno de  España,  debido  a  situación  cambiante  dos  contaxios,  nese  caso  o  Concello  de  Santiso
podería reducir ou ampliar a capacidade do campamento.

Polo tanto o Concello de Santiso establece que os participantes anotados deberán facelo durante as 5
semanas de duración, para permitir unha organización segura e resultado óptimo do campamento.

Os pais/nais deberán ter en conta o protocolo covid que estará a súa disposición cando o requiran.

Terá unha ubicación distinta aos anos anteriores,  este  ano realizarase en Arcediago e non haberá
servizo de transporte.

A data de comezo será o 5 de xullo e finalizará o 6 de agosto en horario de 10:30h a 13:30 horas.

Prazo de presentación da solicitude de inscrición comeza o día 4 ás 00:00h e remata o 15 de xuño ás
23:59:59h.  Segundo  a  ordenanza  municipal  reguladora  do  prezo  público  pola  realización  do
campamento de verán e nadal, terán preferencia os empadroados e escolarizados en Santiso ante o
resto dos participantes, tendo en conta en todos os casos a orde de entrada no Rexistro Municipal.

Publicación da lista de admitidos o 17 de xuño.

Unha vez admitidos/as realizarase o ingreso pertinente na sucursal de ABANCA  dicindo que é para a
conta do Concello de Santiso ou a través da banca electrónica.  (IBAN ES18 2080 0370 9831 1000
0048). Tendo en conta que non se devolverá o importe pola non asistencia ó campamento. 

Como  concepto  hai  que  poñer  o  nome  e  apelidos  do  neno/a,  para  poder  ter  constancia  destes
pagamentos, que será correspondente ás  5 semanas que asistirá o neno/a multiplicado polo importe
semanal. (5 euros á semana para os empadroados/as e/ou escolarizados/as e 15 euros semanais para os
de fóra do Concello)

A data para realizar o ingreso dos/das admitidos/as é do 18 ao 23  de xuño de 2021


