
          CONCELLO DE BOIRO 

     Praza de Galicia s/n 

         15930 Boiro 

     Teléfono: 981 84 99 60 

      

 

 

           

 

Inscrición Nº: ..…../22 
(A cubrir pola administración) 

 

 

FICHA DE PRESCRICIÓN: CAMPAMENTO DE NADAL  BOIRO 2022 
 

1º.- Participante(Nome) …………………………………………………………………………………………… 

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

 

2º.- Participante(Nome): ………………………………………………………………………………………… 

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

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

Teléfonos: ………………………………….. E-mail:………………………………..……………………….. 

 

3º.- Participante(Nome): ………………………………………………………………………………………… 

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

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

Teléfonos: ………………………………….. E-mail:………………………………..……………………….. 

 

Nome d@ representante legal  

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

NIF: ………………………………………..      

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

Teléfonos: : ………………………………….. E-mail:…………………………………….………………….. 

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

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

 
CAMPAMENTO DE NADAL BOIRO 2022 
 
 
Coa 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 días de duración do campamento. 
                      

ENTRADA: de 8:00 a 14:00h               ou de 09:00 a 14:00h             (a elixir unha) 

 
 
AUTORIZA   NON AUTORIZA 
 
A participar a-o/as/os menores no Campamento de  Nadal Boiro 2022 
 
AUTORIZA   NON 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.       O/A representante legal 

 

A/A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DO CONCELLO DE BOIRO (605) 

 

  

 

 
 



          CONCELLO DE BOIRO 

     Praza de Galicia s/n 

         15930 Boiro 

     Teléfono: 981 84 99 60 

      

 

 

           

 

 

ANEXO I : AUTORIZACIÓNS 

 
 
AUTORIZA   NON AUTORIZA 

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

E INFORMA: 
 Que o/a neno/a  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 2022 a que entreguen, 

baixo a miña responsabilidade, ao meu fillo/a,   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.  

Observacións (si se da o caso).....................................................................…………………………………… 

e  

DECLARO 

Que o CONCELLO DE BOIRO e o MONITORADO quedan exentos de toda responsabilidade se 
acontecese algún dano ao neno/a unha vez que abandonen os centros onde se realiza o campamentos ao 
remate de cada sesión. 
E para que así conste, aos efectos oportunos, asino a presente en Boiro a ……. de ……………….. do 
dous mil vinte e dous 
 

 

 
O/A representante legal 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 



          CONCELLO DE BOIRO 

     Praza de Galicia s/n 

         15930 Boiro 

     Teléfono: 981 84 99 60 

      

 

 

           

 

Entrada Nº………. Data ……….. 
A cubrir pola Administración 

 
 

ANEXO II: ACEPTACIÓN 
 

NORMATIVA XERAL DOS CAMPAMENTOS BOIRO 2022 
 

A PARTICIPACIÓN nos  Campamentos de Verán Boiro  2022 implica a aceptación das seguintes cláusulas: 
 
Aceptación de Horarios,  Asistencia e Obrigas: 
 
Lugar:  
Casa da Cultura R.M.L. de Boiro 
Horarios:  
Ás 8:00h ou ás 09:00h  (a elixir unha) 
Fóra deste horario non estará permitido entrar no recinto, salvo causas de forza maior 

Recollida: ás 14:00   

 

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  1 falta  sen xustificación.  
No caso da existencia de máis faltas a organización valorará os casos e circunstancias que se consideren 
de forza maior. 
 

Obrigas: 

- No caso de que apareza un positivo Covid-19 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 seguir as 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 RML de Boiro). 

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

específico 

 

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 

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

 
Exemplar para o/a interesado/a 

 
 
 
 
 
 
 

Entrada Nº………. Data ……….. 
A cubrir pola Administración 



          CONCELLO DE BOIRO 

     Praza de Galicia s/n 

         15930 Boiro 

     Teléfono: 981 84 99 60 

      

 

 

           

 

 
 

ANEXO II: ACEPTACIÓN 
NORMATIVA XERAL CAMPAMENTOS BOIRO 2022 

 
 
Dn./a  …………………………………………………………………….. coma representante legal de 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Declaro que acepto a normativa xeral do campamento. 
 
 
 
 
 

 
O/A representante legal 

 
 

 
 

Exemplar para a Administración 
 

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

 

ANEXO III: DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA: 

 Impreso de prescrición - Autorización consulta no padrón Municipal 

 Anexo I,II e III  

 Informe de Servizos Sociais ou autoridades competentes ou en caso de que non o obteñan 

a tempo a solicitude do mesmo (só en caso de exclusión social ou vulnerabilidade) 

 Fotocopia do libro de familia (só en caso de dous ou mais irmáns/ás)  

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

 

 

ACEPTO ÁS CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN, OBRIGACIÓN DE INFORMACIÓN E 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Boiro, a …… de ……………… do 2022 

                                                                                
    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. 


