
CAMPAMENTOS DE VERÁN - Melide 2021
Ficha de Inscrición 

 

 

 

Como PAI/NAI/TITOR/A      

maior de idade, con DNI                                              teléfono      

enderezo   

correo    electrónico:       

SOLICITO E AUTORIZO a asistencia aos campamentos de verán Melide 2021 do meu fillo/a: 
 

NOME E APELIDOS:   

Data nacemento:                                                         _DNI:   

Observacións (enfermidades, alerxias, medicacións…) 
 

 
 

Está empadroado no Concello de Melide?        ⃝ Si          ⃝ Non 
Ambos os proxenitores traballan?                      ⃝ Si          ⃝ Non 
Familias en risco de exclusión social?         ⃝ Si          ⃝ Non 
 

 

INDIQUE AS SEMANAS NAS QUE SOLICITA PARTICIPAR: 
 

  ⃝ Primeira semana: 5 xullo – 9 xullo                            ⃝ Cuarta semana: 26 xullo – 30 xullo    

  ⃝ Segunda semana: 12 xullo – 16 xullo                       ⃝ Quinta semana: 2 agosto – 6 agosto    

  ⃝ Terceira semana: 19 xullo – 23 xullo                        ⃝ Sexta semana: 9 agosto - 13 agosto      
 

 Elixa o  horario de ENTRADA:   ⃝ 8:30h    ⃝ 8:45h         ⃝ 9:00h     ⃝ 9:15h      ⃝ 9:30h 
 Elixa o  horario de SAÍDA:         ⃝ 13:30h   ⃝ 13:45h      ⃝ 14:00h   

 

DECLARO E ASINO QUE: 

- A saúde do meu fillo/a durante os 14 días previos a esta solicitude foi adecuada e non sufriu nin tose, 

nin febre, nin cansazo e/ou falta de aire. 

- No caso de que o seu fillo/a teña algún dos síntomas descritos no parágrafo anterior despois de facer 

esta solicitude e antes de comezar a súa asistencia ao campamento, comunicarao ao Concello de 

Melide e por precaución non o levará ao campamento. 

- O meu fillo/a non padece ningunha patoloxía previa que poida agravar a enfermidade por COVID19: 

enfermidades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, enfermidade pulmonar obstrutiva 

crónica, cancro, inmunodepresión, obesidade…). 

- O  meu  fillo/a  non  estivo  en  contacto  con  ningunha  persoa  coa  sintomatoloxía  asociada  á 

enfermidade por COVID19. 

- No caso de que durante o transcurso da actividade se declare un caso de contaxio na unidade familiar 

dun/dunha participante, comunicarei os feitos de inmediato e de forma directa ao Concello de 

Melide e á empresa adxudicataria do servizo. 

- Respectarei as normas e as recomendacións facilitadas polo Concello de Melide para previr na medida 

do posíbel un contaxio de enfermidade por COVID19, incluído a toma de temperatura diaria antes de 

entrar aos campamentos de verán. 

COMO COÑECEDOR/A DOS RISCOS E A PROBABILIDADE DE CONTAXIO POR COVID19, ACEPTO E CONSINTO A 
ASISTENCIA DO MEU FILLO/A AOS CAMPAMENTOS DE VERÁN DO CONCELLO DE MELIDE. 

 

 
 
 

Data:   ....../....../..........     Sinatura:..............................................................................



CAMPAMENTOS DE VERÁN - Melide 2021
Ficha de Inscrición 

 

AUTORIZACIÓNS: 

A PERSOA SOLICITANTE AUTORIZA OU NON AUTORIZA A: AUTORIZA 
NON 

AUTORIZA 

-Que lle tiren fotos e gravacións ao/a meu fillo/a coa única finalidade de ilustrar as ditas 
actividades. 

  

- Que o meu fillo/a asista ás diferentes saídas programadas dentro do campamento 
 
 

 

- A trasladar ao meu fillo/a no caso de emerxencia ao centro de saúde máis próximo 
  

- Que outras persoas distintas da solicitante recollan o meu fillo/a 
  

NOME E APELIDOS DA PERSOA AUTORIZADA DNI TELÉFONO 

   

   

 
 
COTA DE INSCRICIÓN: 
 
IMPORTE:  16 €/semana/nenos/as.    Bonificacións: 

- 50% :  2.º irmán/á e sucesivos. 

- 100%: cando o total dos ingresos da unidade familiar non superen o importe correspondente da RISGA. 

PAGAMENTO: 

 
Previa á presentación da inscrición deberase solicitar a carta de pagamento para a súa liquidación (co fin de evitar 

aglomeracións, preferentemente na primeira opción): 
- Por email: campamentos@concellodemelide.gal  achegando o DNI da persoa solicitante + a/s semana/s que se solicitan  

+  nome dos/as nenos/as que se inscriben 
- Por teléfono: 981505003 – ext.5 

- De forma presencial no Departamento de Cultura do Concello de Melide 

O pagamento da taxa pode realizarse: 
- En calquera caixeiro automático da entidade bancaria Abanca (pago de recibos) 
- Na banca electrónica ou nas oficinas de Abanca (de ser  cliente da entidade bancaria) 
- Na sede electrónica do Concello de Melide (https://sede.concellodemelide.gal > pago de tributos on line) 
- Nas oficinas municipais do Concello de Melide (só con cartón bancario) 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA: 

 Fotocopia do cartón sanitario 
 Taxa e xustificante de pagamento  
 Fotocopia do libro de familia 
 No suposto de conciliación de vida familiar: xustificante da situación laboral: fotocopia do contrato de traballo dos 

dous proxenitores e a última nómina  
 No suposto de familias en risco de exclusión social: Informe do/a traballador/a social do Concello de Melide 

 Cuestionario (en datos do/a participante poñer o nome do proxenitor/a) 
 
 

Data:   ....../....../..........     Sinatura:........................................................................... 
 
PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN: 
Preferentemente na sede electrónica do Concello de Melide:  https://sede.concellodemelide.gal (precísase certificado dixital) 
anexando a ficha de inscrición e a documentación (tamén poderase entregar presencialmente  no Rexistro do Concello de Melide)   
 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL 

De acordo co disposto na Lei orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais, informámolo de que os 

datos facilitados serán tratados pola entidade local coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os ditos datos serán tratados de maneira 

confidencial, e só poderán ser cedidos nos casos contemplados na lei.  Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, 

supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos seus datos mediante escrito (presentado fotocopia do DNI) dirixido a REXISTRO 

XERAL DO CONCELLO DE MELIDE, praza do Convento nº 5, 15800, Melide, A Coruña. 

  

  

  

  


