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Inscrición Nº: ..…../21 
(A cubrir pola administración) 

 

FICHA DE PRESCRICIÓN: CAMPAMENTO DE NADAL BOIRO 2021- CONCILIA  
 

1.- Nome d@ participante: …………………………………………………………………………………………… 

NIF: ………………………………………..  Data de Nacemento………………..  (……. Anos) 

 

2.- Nome d@ participante: ………………………………………………………………………………………… 

NIF: …………………………………………. Data de Nacemento………………..  (……. Anos)   

Domicilio fiscal: ………………………………………………………………………….………………….. 

Teléfonos: ………………………………….. Email:………………………………..……………………….. 

 

 

 

Nome d@ representante legal  

Nome: ……………………………………………………………………………………………………….. 

NIF: ………………………………………..      

Domicilio fiscal: ………………………………………………………………………………………………. 

Teléfonos: : ………………………………….. Email:…………………………………….………………….. 

Outros teléfonos de interese: …………………………………………………………………………………. 

.............................................................................................................................................................................. 

 
HORARIOS DE ENTRADA E SAIDA 
 
O horario do campamento será de 8:00 a 15:00h, pero co fin de adecuar máis a conciliación debe marcar os 
horarios de entrada e saída das crianzas. Estes horarios elixidos por vostede  non poderán ser modificados 
durante os 10 días de duración do campamento. 
 
ENTRADA:   8:00h.            9:00h    SAIDA: 14:00h           15:00h 
 
 
 
 
 
AUTORIZA   NON AUTORIZA 
 
A participar a-o/as/os menores no Campamento de Nadal Boiro 2021 

 
 
AUTORIZA   NON AUTORIZA 
 

Autoriza ao Concello de Boiro a facer as oportunas comprobacións do cumprimento dos requisitos 

establecidos para o acceso ao servizo (empadroamento no Concello de Boiro). 

 

Asdo. 
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O/A representante legal 

 

ANEXO I : AUTORIZACIÓNS 

 

 
AUTORIZA   NON AUTORIZA 

 
Ó Concello de Boiro para que poida publicar en soportes informáticos (impreso e dixital) a imaxe dos seus fill@s 
sempre e cando sexa con fins informativos, didácticos ou culturais. 
OBSERVACIÓNS: ...................................…………………………………………………………………………. 

E INFORMA: 
 Que @ nen@  PADECE           NON PADEDE            as seguintes alerxias, intolerancias alimenticias ou doenzas 

(físicas e/ou psicolóxicas)  considerables de ter en conta …………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Asdo. 
 

O/A representante legal 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

AUTORIZA            

Ó CONCELLO DE BOIRO e MONITORADO do CAMPAMENTO DE NADAL BOIRO 2021 a que entreguen 

, baixo a miña responsabilidade, ao meu fill@,   a: 

D/a……………………………………………………………NIF Nº …..………………… (Nº 1) 

D/a……………………………………………………………NIF Nº …..………………… (Nº2) 

D/a……………………………………………………………NIF Nº …..………………… (Nº3) 

D/a……………………………………………………………NIF Nº …..………………… (Nº4) 

unha vez finalizada a sesión do campamento os días:  

Os 10 días          Dias puntuais          (Indicar datas)  ...................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………e  

DECLARO 

Que o CONCELLO DE BOIRO e o MONITORADO quedan exentos de toda responsabilidade se 
acontecese algún dano @ nen@ unha vez que abandones dependencias do Centro Cultural.  
E para que así conste, aos efectos oportunos, asino a presente en Boiro a ……. de ……………….. do 
dous mil vinte e un 
 

 

 
O/A representante legal 

 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DÁ IMAXE DO MENOR / INFORME DE ALERXIAS 

Asdo. 

AUTORIZACIÓN RECOLLIDA DO MENOR POR PESOAS AUTORIZADAS 
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CUBRIR SÓ EN CASO DE QUERER QUE OS/AS NENOS/AS SAIAN SÓS DO CAMPAMENTO 
 
 
AUTORIZA            

Ó CONCELLO DE BOIRO e MONITORADO do CAMPAMENTO DE NADAL BOIRO 2021 a que deixen saír 

do Centro cultural, baixo a miña responsabilidade, ao meu fill@  

…………..…………………………………………………...., (pola súa conta) unha vez finalizada cada sesión do 

campamento e  

DECLARO 

Que o CONCELLO DE BOIRO e o MONITORADO quedan exentos de toda responsabilidade se acontecese 

algún dano @ nen@ unha vez que abandone as dependencias do Centro Cultural 

E para que así conste, aos efectos oportunos, asino a presente  

 

 

O/A representante legal 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo. 

AUTORIZACIÓN SAIDA DO MENOR POLA SÚA CONTA 
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Entrada Nº………. Data ……….. 
A cubrir pola Administración 

 
 

ANEXO II: ACEPTACIÓN 
 

NORMATIVA XERAL CAMPAMENTO NADAL BOIRO 2021 – CONCILIA 
 

A PARTICIPACIÓN no Campamento de Nadal Boiro  2021 implica a aceptación das seguintes cláusulas: 
 
Aceptación de Horarios,  Asistencia e Obrigas: 
Horarios:  
Horario do campamento: De 8:00 a 15:00h 
Entrada: ás 8:00 ou ás 9:00 (a elixir unha) 
Fóra deste horario non estará permitido entrar no recinto, salvo causas de forza maior 

Recollida: ás 14:00 ou ás 15:00h.  

 

Pasado o tempo de recollida, se non acude  a recoller ao menor e non dispoñemos de noticias ao respecto, 

chamarase ao organismo público correspondente. 

 

Asistencia: 
A asistencia diaria ao  programa será obrigatoria, só se admitirán 2 faltas  sen xustificación. No caso da 
existencia de máis faltas a organización valorará os casos e circunstancias que se consideren de forza 
maior. 
 

Obrigas: 

- Deben de seguir os protocolos Covid-19  

- No caso de que apareza un positivo no núcleo familiar non deben traer á crianza ao campamento. 

- No caso de que apareza un positivo no Campamento, illarase á crianza e poñerase en corentena o  

grupo. 

- Bo comportamento (non se permitirá ningún tipo de comportamento violento ou que altere as  

dinámicas de traballo) 

- Máximo respecto ao monitorado e compañeiros/as. 

- A hixiene persoal e a orde son moi importantes e coidarase en beneficio de convivencia entre todos. 

- Respectar o material e as instalacións. 

- Deben seguiras directrices e normas do grupo de monitoraxe, independentemente da súa idade.  

- Ante algún conflito o pai/nai ou titor/a debe dirixirse ao monitor/a en primeiro lugar e logo contactar coa 

organización (Casa da Cultura de Boiro). 

- Informamos que as crianzas con necesidades especiais non contarán con monitor/a de reforzo 

 

Tanto os/as participantes coma os seus representantes legais aceptan o cumprimento destas normas. No 

caso do seu incumprimento pode levar a expulsión do/a participante nestes servizos e sen dereito a devolu-

ción, procedendo ao chamamento da seguinte persoa da lista de reserva. 

 
Exemplar para o/a interesado/a 
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Entrada Nº………. Data ……….. 
A cubrir pola Administración 

 
 

ANEXO II: ACEPTACIÓN 
NORMATIVA XERAL CAMPAMENTO NADAL BOIRO 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Exemplar para a Administración 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

 
ANEXO III: DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA: 

 Impreso de prescrición - Autorización consulta no padrón Municipal 

 Anexo I,II e III  

 Copia do contrato laboral ou certificado laboral emitido pola empresa,  informe de Servizos 

Sociais ou informe médico, dos proxenitores ou representantes legais 

 Outros: (especificar cales) …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

ACEPTO ÁS CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN, OBRIGACIÓN DE INFORMACIÓN E 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Boiro, a …… de ……………… do 2021 

                                                                                   O/A representante legal 

 
Conforme ó disposto na Lei Orgánica 3/2018, os seus datos de carácter persoal, serán tratados de xeito confidencial e serán 
incorporados ós correspondentes ficheiros de titularidade do CONCELLO DEBOIRO que se atopan debidamente inscritos na Axencia 
Española de Protección de Datos. En calquera momento, pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición 
sobre os seus datos persoais, así como o de revogación do consentimento para calquera das finalidades antes sinaladas, 
comunicándoo por escrito e presentándoo no rexistro xeral do Concello 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Eu……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….PAI, NAI,TITOR /A …………………… 
De……………………………………………………………………………………………………………
…………………………..que acepto  as normas establecidas  para a inscrición   e participación 
no Campamento de Nadal Boiro 2021 - Concilia organizado  polo Dpto. de Educación do 
Concello de Boiro , 
 
 
 
 

Asdo.: pai/nai/titor-a 
 

 
 

 

 

Asdo. 
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BASES/INFORMACIÓN 

CAMPAMENTO NADAL BOIRO 2021 – CONCILIA 

 
A concellería de Educación do Concello de Boiro ofrece un servizo dirixido a nenos e nenas de  3 a 12 

anos, respectando as medidas sanitarias en vigor impostas para a COVID 19, có obxectivo de facilitar ás 

familias un recurso de conciliación con horarios flexibles axustado ás súas necesidades, e ofrecer unha 

alternativa lúdica , formativa e integradora de ocio e tempo libre ás crianzas participantes. 

O que se pretende é un campamento versátil dunha forma educativa, divertida e saudable. 

 

Definición: 

 As presentes bases/información teñen por obxecto establecer os criterios e o procedemento para a 

participación no Campamento de Nadal Boiro 2021 – Concilia, así coma proporcionar información dos 

trámites e pormenores do mesmo. 

Descrición: 
O desenvolvemento das actividades deste campamento estará baseado en técnicas de intervención 
participativas e activas pero adaptadas a normativa e medidas de seguridade establecidas polas 
autoridades sanitarias pertinentes por mor do covid-19. Fomentarase a creatividade e os valores de 
respecto e solidariedade con enfoques non sexistas. As actividades deberán ser planificadas segundo as 
idades e necesidades socio-educativas que pola súa natureza así se requiran. 
 
Lugar de Realización, Calendario e Horario:  

Lugar: As actividades do campamento de Nadal terán lugar nas instalacións do Centro Cultural e 
Deportivo de Boiro, sito na rúa Severo Ochoa nº 4 – Boiro. 

Calendario: O programa desenvolverase  os días 22,23,27,28,29 e 30 de decembro do 2021 e o 3,4,5 e 
7 de xaneiro do 2022. 

Horarios:  
 

Horario do campamento: De 8:00 a 15:00h 
Entrada: ás 8:00 ou ás 9:00 (a elixir unha) 
Fóra deste horario non estará permitido entrar no recinto, salvo causas de forza maior 

Recollida: ás 14:00 ou ás 15:00h. (a elixir unha) 

 
Pasado o tempo de recollida, se non acude  a recoller ao menor e non dispoñemos de noticias ao respecto, 

chamarase ao organismo público correspondente. 

 Os horarios elixidos tanto de entrada coma de recollida non poderá ser modificado polos participan-

tes. 

 

Asistencia: 
A asistencia diaria ao  programa será obrigatoria, só se admitirán 2 faltas  sen xustificación. No caso da 
existencia de máis faltas a organización valorará os casos e circunstancias que se consideren de forza 
maior 
 
Nº de prazas: 
Ofertaranse 50 paras para crianzas de 3 a 12 anos (cumpridos) 
 
No caso de que aia máis participantes prescritos que prazas, priorizaranse os seguintes CRITERIOS DE 
SELECCIÓN: 
1º.- Ocupación laboral dos proxenitores/ ou titores legais: Este criterio xustificarase con copia do contrato 
laboral ou certificado da empresa onde se especifique a xornada laboral – días e horarios-. No caso de que 
se dean circunstanciais especiais de que dentro da unidade familiar, os seus membros non puideran coidar 
das crianzas, terase tamén en conta: Este criterio debe xustificarse cun informe de Servizos Sociais ou 
informe médico (3 puntos) 
2º.- Estar empadroados no Concello de Boiro: Este criterio xustifícase coa autorización de consulta no 
padrón municipal. (2 puntos) 

6/7 



          CONCELLO DE BOIRO 

Expediente Nº: 6465/2021                                                                                                  Praza de Galicia s/n 

         15930 Boiro 

     Teléfono: 981 84 99 60 

      

 

 

           

 

3º.- Orde de entrada da solicitude. Queda certificada de forma automática co rexistro de entrada (1 punto) 
 
Que teño que levar ao campamento: 
As crianzas deben asistir con calzado deportivo, roupa cómoda ou deportiva, mandilón (se se estima 
oportuno) e a merenda (froita, bocadillo, auga…). 
 
 Monitores:  

Contrataranse monitores/as e un/ha coordinador/a do campamento, que serán os responsables de 
organizar, supervisar e levar a cabo as actividades do mesmo. Estes monitores  serán persoas tituladas, 
formadas para levar a cabo estas actividades. 

 
Prescrición e Requisitos 

Prazo de Prescrición: 10 dias naturais a partires da publicación destas bases/información 

Requisitos: 

1.-  Debe recoller os impresos de prescrición na Casa da Cultura de Boiro (Telf.:981 84 84 25) ou 
baixalos da web municipal boiro.gal 

2.- Unha vez cubertos debe envialos, xunto coa documentación xustificativa,  polo rexistro do concello de 
Boiro (ben de forma telemática ou presencial) a:  A/A  Departamento de Educación 

3.- Unha vez rematado o prazo de admisión, procederase á publicación da lista provisional de 
admitidos/as na web municipal. No caso de reclamacións deberán ser tramitadas, vía rexistro, nos dous 
días seguintes a dita publicación. Pasado o período de reclamación procederase á publicación da lista 
definitiva de admitidos/as. 

4.- Pago de tarifa: se vostede está admitido/a debe proceder ao pago das taxas nos dous días seguintes 
á publicación da lista definitiva de admitidos.  

. Debe cubrir o impreso de autoliquidación a través da sede electrónica do Concello de Boiro – Portal 
Tributario. (na web boiro.gal ten un documento de instrucións)  Unha vez feito, debe aboar a tarifa 
correspondente ben: 

. A través da sede electrónica con tarxeta bancaria, 

. Na Casa da Cultura con tarxeta bancaria ou 

. Facer o pago nunha oficina bancaria. Para esta modalidade debe imprimir as tres copias do impreso de 
autoliquidación (1 para o banco, outra para vostede e outra para entregar á administración) que debe 
selar o banco. 

. Unha vez efectuado o pago, debe achegar o impreso de autoliquidación asinado/selado pola entidade 
bancaria ou o recibo de pago se este se fixo con tarxeta bancaria a través da sede electrónica, na Casa 
da Cultura R.M. L. (de 9:00h a 14:00h). 

Lembre que si vostede non entregou o xustificante de pago no prazo estipulado perderá a súa praza. 

NOTA ACLARATORIA: unha vez rematado o proceso de prescrición, pago incluído, vostede pasará a 
estar oficialmente inscrito no campamento de Nadal. Así mesmo non se procederá, calquera que sexan 
as circunstancias; á devolución das taxas pagadas para este campamento. 
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