ANEXO I
FICHA DE INSCRICIÓN CAMPAMENTO DE VERÁN “XERMADE CONCILIA 2021”

Data de inscrición:

1-DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (nai, pai, titor/a…)
Nome e apelidos:
DNI:
Dirección:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:

2-DATOS DA/O-S NENA/O-S PARTICIPANTE/S
Nome e apelidos:
Data de nacemento: Idade:
Padece algunha enfermidade? ____SI ___NON
¿Cal?
Medicación:
Nome e apelidos:
Data de nacemento: Idade:
Padece algunha enfermidade? ____SI ___NON
¿Cal?
Medicación:

3-DATOS DA/S PERSOA/S AUTORIZADAS PARA A ENTREGA E RECOLLIDA DAS/OS NENAS/OS
Nome e apelidos:
Nome e apelidos:
Nome e apelidos:

DNI:
DNI:
DNI:

4-HORARIO DA ACTIVIDADE
____De 8:00 a 14:00 horas
____De 10:30 a 14:00 horas
Autorizo a que se saquen fotografías do/a menor?: ___SI ___NON
Estas serán utilizadas para grabar CDs aos nenos e nenas que o soliciten
Autorizo a utilización de fotografías con fins de publicidade das actividades que se realizan no
Concello de Xermade (carteis, páxina web do concello, redes sociais…): ____SI ____NON

A Nai, Pai, Titor/a

Asdo:_______________________________________________

Documentación necesaria:








Fotocopia do Libro de familia e/ou título de familia numerosa
Fotocopia do DNI dos pais/nais
Fotocopias dos DNIs das persoas autorizadas para a entrega e recollida das/os nenas/os.
Fotocopia do DNI do/a neno/a
Fotocopia da tarxeta sanitaria da/o nena/o
Declaración xurada de ingresos, ocupación e información COVID 19 (Anexo II).
Acreditación da situación laboral (activo ou desemprego): pode acreditarse a través da parte de
arriba da última nómina

Recomendacións:









As nenas e nenos deben traer un pequeno xantar para media mañá e auga para beber.
Botarlles protección solar antes de vir á actividade.
Traer gorra ou gorro para protexerse do sol.
Traer roupa cómoda ou deportiva.
Os días das saídas, deben traer a súa comida, merenda, bebida, toalla, protección solar,
chancletas, gorra ou gorro...
Os días das excursións sairemos a partir das 10:30 da mañá e regresaremos sobre as 21.00,
aproximadamente.
Farase unha saída ao parque acuático de Cerceda e outras dúas á praia/piscina.
As familias NON poden acompañar ás nenas e nenos nas actividades do campamento.

Actividade gratuita subvencionada polo Concello de Xermade, a Unión Europea e a Xunta de Galicia
a través da Secretaría Xeral da Igualdade.

