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15 Declaro que o/a menor non presenta ningunha contraindicación para a participación nesta actividade e fago constar
o seguinte:
Datos médicos de interese (alerxias, intolerancias, doenzas crónicas...). presentar certificado médico xunto coa solicitude.

Outros datos de interese socioeducativos e de comportamento (Presentar informe técnico xunto coa solicitude)

Solicito a reserva dunha praza para o meu fillo/a no seguinte programa de "mañás de campamento 2015":

número de semanas ______ período: desde o día ____ de________ ao día___ de ______

na instalación do CEIP______________________________________ Con xantar  SI                  NON
No caso de ser admitido/a autorizo:
1.-Á captación de imaxes:  SI           NON
2.-A saír de excursión, de ser o caso: SI        NON
3.-A administrar medicamentos según as pautas indicadas polo médico, de ser o caso(presentar certificado médico):
    SI        NON
4.-A levar ao neno/a ao centro de saúde, de ser necesario:  SI         NON
5.-A que o menor abandone só o campamento á saída:    SI            NON
6.-A que recollan ao meu fillo/a á saída ás seguintes persoas (que non sexán pai, nai ou titior legal, agás separación ou divorcio):

Don/a_____________________________________________________________________NIF_________________
Don/a_____________________________________________________________________NIF_________________
Don/a_____________________________________________________________________NIF_________________

Autorizo ao Concello de Culleredo a consultar a información contida no Padrón Municipal.
Os datos persoais que nos comunique serán tratados de acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e utilizaranse só para a actividade
de �mañás de campamento 2015".
*Autorizo a utilización deste correo para envío de información municipal SI       NON

Culleredo,      de                de 2015

Asdo.:

Boletín de solicitude de praza

Datos do menor

Apelidos e nome _________________________________________________________________________________

data de nacemento_______________

Datos do solicitante

Apelidos e nome _________________________________________________________________________________

NIF(nai, pai, titor)____________________________teléfonos________________________________________________

correo electrónico*_________________________________________________________________________________

      Con xantar   Sen xantar      3 a 5 anos (E.I)       6 a 12 anos (E.P)

Do 22 de xuño ao 31 de xullo (6 semanas)

Do 3 de agosto ao 28 de agosto (4 semanas)

Do 22 de xuño ao 10 de xullo (3 semanas, 1ª quincena)

Do 13 ao 31 de xullo (3 semanas, 2ª quincena)

Do 3 ao 14 de agosto (2 semanas, 1ª quenda)

Do 17 ao 28 de agosto (2 semanas, 2ª quenda)
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DESTINATARIOS/AS
Nenas e nenos de entre 3 e 12 anos matriculadas/os
neste curso en educación infantil ou primaria.
As nenas e nenos con capacidades diferentes ou
especiais deberán consultar as condicións de
inscrición no servizo Municipal de Educación.

CRITERIOS DE ACCESO
Terán preferencia:
1º familias empadroadas en Culleredo (compróbase de
oficio)
2º familias que acrediten a necesidade de conciliación
(fotocopia do encabezado da última nómina ou documento
certificativo da empresa, autónomos:último recibo de pago)
3º de non chegar as prazas, realizarase un sorteo
público o día 5 de maio de 2015 ás 9:00 h.

Para levar a cabo a actividade e o servizo de xantar
deberá haber, por cada período, un mínimo de
matriculados.
O Concello resérvase a facultade de variar a
instalación.

PROGRAMA
Actividades lúdicas e pedagóxicas que terán como
obxectivo fomentar a convivencia a través de xogos,
obradoiros, excursións e dinámicas grupais, nos que
valores de cooperación, respecto, igualdade,
corresponsabilidade, tolerancia e apoio mutuo serán
o eixe fundamental.

 períodos, tarifas, horarios  e instalacións

como solicitar praza
SOLICITUDE DE PRAZA

Farase unha solicitude previa de praza, entre os días
10 e o 24 de abril (ambos os dous incluídos) en
horario de 9:00 a 14:00 h, no Servizo de Educación
(Pazo Vila Melania, Avda. Vilaboa 44. Tfl:981 661 208)
Co bolet ín de sol ici tude achegarase:
-Documentación acreditativa da necesidade de
conciliación.
-No caso de  nenas e nenos con capacidades
diferentes ou especiais, informe que acredite que ten
habilidades para a vida diaria e compatibilidade para
a actividade do campamento.
Publicarase a listaxe definitiva o 8 de maio.

MATRÍCULA
A matrícula realiarase, do 11 ao 22 de maio, no
Servizo de Educación.
Para formalizala entregarase:
-Resgardo bancario do ingreso en Abanca,
ES79 2080 0065 37 3110000020 no que apareza o
concepto �mañás de campamento� e o nome da nena
ou neno.
-Fotocopia da tarxeta sanitaria da nena ou neno.
-Só familias numerosas: fotocopia do título de familia
numerosa e certificado do IRPF do período impositivo
2013.
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Consultar tarifas especiais: familias numerosas (50% desconto en cada fillo); dous fillos/as no campamento (20%
segundo fillo), casos sociais e non empadroados.
Horario do campamento: de luns a venres, excepto festivos, de 9:00 a 14:00 h. Con xantar: de 9:00 a 15:30 h.
Lugar: nas instalacións anteditas (o Concello resérvase a facultade de variar a instalación).
Almorzos: Servixzo non municipal concertado por ANPAS (Tlf: 651 844 166 - e. mail: desayunosculleredo@yahoo.es)

Solicitei a reserva dunha praza no programa de "mañás de campamento 2015" para o meu fillo/a
_____________________ _____________________no campamento de_____ semanas a celebrar desde
o día ____ de__________ ao día ____ de_______ na instalación do CEIP _____________________________

con xantar SI         NON

  Nº de orde


