SOLICITUDE DE INSCRICIÓN
CAMPAMENTOS DE VERÁN TUI 2018
PRIMEIRA QUENDA

16 AO 31 DE XULLO
(25 DE XULLO FESTIVO)

SEGUNDA QUENDA

1 AO 14 DE AGOSTO

AULA DE SOBREMESA 14.00-15.00

AULA MATINAL 08.00-09.00
DATOS DO PARTICIPANTE
NOME
APELIDOS

IDADE NO CAMPAMENTO

DATA DE NACEMENTO
DOMICILIO
CP

POBOACIÓN

CIDADE

PAÍS
EMPADROADO NO CONCELLO DE TUI

DNI / PASAPORTE
DATOS DO PAI / NAI / TITOR
NOME
APELIDOS
DNI / PASAPORTE
ENDEREZO ELECTRÓNICO 1

END. ELECTRÓNICO 2

DOMICILIO
CP

POBOACIÓN

CIDADE

PAÍS

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

Autorizo o meu fillo/a a tomar parte no Campamento de Verán de Tui 2018 e a participar nas actividades realizadas no seu
desenrolo, tendo total coñecemento das actividades que se van facer e das condicións xerais incluídas nesta solicitude. Así
mesmo facilitei tódolos datos médicos necesarios requeridos sobre o meu fillo e autorizo ao persoal responsable dos
campamentos para que no caso de accidente o enfermidade actúen como mellor proceda.
Asinado o Pai / Nai / Titor

En Tui, a

de

Dº / Dª

de 2018

Os datos de carácter persoal facilitados serán incluídos nun ficheiro automatizado e confidencial do Concello de Tui, coa
finalidade de informar das distintas actividades que desenrole o mesmo. De acordo coa Ley 15/1999, poderá exercer os seus
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, remitindo a sua solicitude ao Concello de Tui, no enderezo
electrónico deportes@concellotui.org o por correo postal ao enderezo Praza do Concello, nº1, 36.700 Tui.
Autorización de imáxenes: OTORGO EXPRESAMENTE ao Concello de Tui e á Empresa Adxudicataria do Campamento de Verán
Tui 2018 o consentimento para a obtención e difusión das imáxenes do meu representado dado o carácter divulgativo e de
interés cultural e deportivo na páxina web, memoria do campamento e otros medios de comunicación .

DATOS MÉDICOS DO PARTICIPANTE
NOME DO PARTICIPANTE
ALERXIAS OU INTOLERANCIAS

DURANTE O CAMPAMENTO DEBE SEGUIR ALGÚN TRATAMENTO? NO CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR CAL É.

TEN POSTAS TODAS AS VACINAS?
FOI TRATADO CONTRA A ANTITETÁNICA?

EN QUE DATA?

SABE NADAR?

MAREASE?

TEN VÉRTIGOS?

PRACTICA DEPORTE?

OUTRAS OBSERVACIÓNS

Asinado o Pai / Nai / Titor

En Tui, a

de

Dº/Dª

de 2018

CONDICIÓNS XERAIS
1.- As inscricións formalizaranse no Concello de Tui dende o día 29 de xuño ata o 4 de xullo, presentando a
documentación seguinte:
a.- Solicitude asinada
b.- Datos médicos do participante
c.- Fotocopia do DNI do participante
d.- Fotocopia do DNI do Pai / Nai / Titor que asina a solicitude
e.- Fotocopia da tarxeta sanitaria do participante
f.- Certificado médico en caso necesario
2.- O día 5 de xullo realizarase un sorteo ante a Secretaria do Concello de Tui, ás 12.30 horas, no Salón de Plenos
do Concello de Tui, para asignar as prazas do campamento, sempre que sexa necesario. Terán preferencia os
empadroados en Tui.
3.- O Concello reservarase 20 prazas para a Concellería de Asuntos Sociais do Concello de Tui.
4.- Na segunda quenda terán preferencia aqueles nenos/as que non obtiveron praza na primeira quenda.
5.- O día 5 de xullo, ás 14.00 horas publicarase a lista de admitidos na páxina web e no taboleiro de anuncios do
Concello de Tui. Cada participante terá ata o día 12 de xullo para realizar o pago da cuota de inscrición de cada
quenda, que pola ordenanza reguladora do prezo dos campamentos urbanos é de 27,78€ + IVE por quenda (a día
de aprobación das presentes bases é un 10%), sendo o prezo final por quenda de 30,56€.
6.- O participante admitido que o día 13 de xullo non fixera o ingreso de cada quenda, será dado de baixa e
pasará a súa praza ao seguinte da lista de reservas.
7.- As baixas formalizaranse por escrito e de forma xustificada no Concello de Tui. Se a baixa se produce antes do
inicio do campamento devolverase o importe íntegro. No caso de que o campamento se iniciase, non se devolverá
importe algún.

