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Procedemento

SOLICITUDE INSCRICIÓN NA ACTIVIDADE DENOMINADA CAMPAMENTO URBANO 2020

DATOS DO/A MENOR SOLICITANTE - Nados entre os anos 2005 e 2013 (inclusive)
NOME DO/DA MENOR
DATA DE NACEMENTO
POBOACIÓN

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

ENDEREZO
TELÉFONO CONTACTO

EMPADROADO/A EN CALDAS
☐ SI
☐ NON

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN, en calidade de ☐ NAI ☐ PAI
NOMBRE
DNI/NIF

PRIMEIRO APELIDO

☐ TITORA/OR

SEGUNDO APELIDO

ENDEREZO (só si é diferente ao do menor)

PERSOA AUTORIZADA PARA RECOLLER AO MENOR (cubrir só si é diferente do
representante)
NOME
DNI/NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

PARENTESCO

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do
tratamento
Finalidade do tratamento
Lexi mación para o
tratamento
Des natarios dos datos
Exercicio de dereitos
Contacto delegado/de
protección de datos e
máis información

Concello de Caldas de Reis
Xes ón do precedemento e actuacións administra vas
O exercizo de potestades públicas segundo a norma va aplicable
Administracións Públicas
Acceder, rec ﬁcar e suprimir os datos, ou calquera outro dereito recoñecido
no Regulamento UE Xeral de Protección de datos e a Lei Orgánica 3/2018
Concello de Caldas de Reis – Ferrería, 1 – 36650 CALDAS DE REIS

AUTORIZACIÓNS
AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS, GRAVACIÓN DE IMAXES E REXISTRO DE SON:
Autorizo para que lle/s realicen fotogra as ou gravacións audiovisuais durante a ac vidade, que poden ser u lizadas
polo Concello ou publicadas nos medios de comunicación, tendo en conta sempre os dereitos da infancia e sen
desvirtuar o contexto no que foron captadas.
☒ AUTORIZO

☐ NON AUTORIZO

DECLARACIÓN RESPONSABLE
☐ Declaro que o/a menor está empadroado no Concello de Caldas de Reis
☐ Que coñezo, acepto e acato os protocolos an COVID-19 e as normas da ac vidade
☐ Que permito a par cipación do/a menor nas ac vidades propias a desenvolver

DATOS SANITARIOS DO/A MENOR
SI

NON

Ten algunha alerxia (a medicamentos, alimentos, gramíneas, et)

☐

☐

Padece algunha enfermidade infecto - contaxiosa

☐

☐

Padece algunha enfermidade que precise de coidados especiais

☐

☐

Esta vacinado segundo a lexislación vixente

☐

☐

Precisa actualmente algunha medicación

☐

☐

☐

☐

Outras observacións

SINATURA

Lugar e data

BASES DE PARTICIPACION E PROTOCOLOS ANTI COVID – 19
O Campamento Urbano de Caldas, é unha ac vidade xes onada polo Concellería de
Cultura e Xuventude do Concello de Caldas de Reis que favorece a par cipación dos/as
rapaces/as en múl ples ac vidades cun forte compoñente de educación non formal no
ámbito do ocio e o tempo libre.
A duración será do 27 ao 31 de xullo (ambos incluidos) e o horario será de 10.00 a 13.00
h. pola mañán e de 16.00 a 19.00 h. O lugar de chegada e recollida será no Auditorio
Municipal de Caldas. Cualquier variación en ditos horarios ou no lugar será comunicado
aos/ás país/nais con antelación.
Así mesmo, facilita a conciliación da vida familiar e laboral das familias durante a época
es val. As circunstancias actuais derivadas da crise sanitaria da Covid 19, e logo de superar
a etapa de conﬁnamento, fan máis necesario que nunca poder ofertar un recurso de
conciliación para as familias caldenses e de educación non formal para o tempo de lecer
dos nosos mozos e mozas que lles permita beneﬁciarse, coas máximas garan as de
prevención e hixiene, dun espazo de ocio educa vo.
O Concello de Caldas de Reis organizará o Campamento Urbano coas adaptacións
necesarias, tanto no aforo, como no ámbito das ac vidades e nas instalación co obxec vo
de velar pola seguride dos par cipantes e pola calidade da programación.
As medidas hixiénico-sanitarias teñen que ser compar das tanto pola organización como
polas propias familias e par cipantes. Deste xeito, non se admi rá a entrada á ac vidade
se o/a par cipante:
-

É diagnos cado posi vo por COVID-19 segundo os criterios médicos vixentes.

-

Presenta calquera sintomatoloxía (tos, febre, diﬁcultade ao respirar) que poida
estar asociada coa COVID-19 durante os 14 días previos a súa par cipación

-

Es vese en contacto estreito ou compar ndo espazo sen gardar a distancia
interpersoal con algunha persoa afectada por COVID-19 nos 14 días previos a
súa par cipación.

No caso de que o/a par cipante presente algún síntoma deberá poñelo obrigatoriamente
en coñecemento da organización. En todo caso, e para un maior coñecemento e
seguridade da propia organización, así como de todas as familias, será preciso cubrir unha
declaración responsable sobre o estado de saúde da persoa par cipante (ﬁcha de
inscripción).
A organización asumirá e implementará tódolos protocolos establecidos tanto polo
Ministerio de Sanidade e a Consellería de Sanidade sobre campamentos e ac vidades de
ocio, obrigando tamén aos/ás par cipantes a cumplir as medidas hixiénicas de carácter
persoal. Así os/as par cipantes deberán chegar ao comenzo da ac vidade con mascarilla e
deberán levala posta en todo momento sempre que non se poida garan r a distancia
interpersoal. No caso de non cumprir este feito, poderá ser expulsado da ac vidade.

