
 

CAMPAMENTO VERÁN 2020 
 

IDADES:  nenos/as nados/as entre os anos 2014 e 2004 

PRAZAS: 54 prazas 

HORARIO: de luns a venres de 9:00 a 15:00h 

PREZOS:  (Mes) Soci@s 70,00 €   2º fillo 60 €  | Non soci@s (Mes) 90,00 €  2º fillo 80 €   

* Se hai interesados, acolleranse nen@s dende as 8 da mañá cunha aportación extra de 

15,00€ @s soci@s e 20,00€ os non soci@s.  

DATAS: 

Prazos de inscrición: dende 19 de xuño ata o 26 de xuño ás 14:00h. 

Exposición de prazas adxudicadas: luns 29 de xuño 

Data límite para o pagamento do campamento: 30 de xuño 

Comeza do campamento:  1 de xullo.  

 

PROCESO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS 

As prazas ofertadas adxudicaranse seguindo a seguinte orde: 

1º .- Familias monoparentais nas que o proxenitor traballe en horario de apertura do 

Campamento (aportarase certificado da empresa). 

2º.- Familias nas que os dous proxenitores traballen en horario de apertura do 

Campamento (aportarase certificado da empresa). 

3º.- Número de irmáns que acoden ó campamento. 

4º.- Daráselle preferencia ós/ás nenos/as que elixen o mes completo sobre os que elixan 

unha quincena. 

5º.- Orde de inscrición. 

 

As fichas de preinscrición poderán descargarse da páxina web ou solicitarse nas oficinas 

do Centro Cultural en horario de 10:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00h. Poderán entregarse vía 

correo electrónico no cvallada@ctv.es ou nas oficinas no horario arriba referido. 

Deberán adxuntar, xunto coas fichas, os certificados da empresa na que traballan 

(indicando o horario) de ambos proxenitores, de ser o caso, a fin de poder ter este aspecto 

en conta á hora de adxudicar a praza. 

Unha vez adxudicada a praza, deberán facer efectivo o pago do mes, antes do día 30 de 

xuño ás 14:00h e enviar unha copia do pago a cvallada@ctv.es . De non ter constancia do 

pago ese día 30 de xuño, procederase á adxudicación da praza o seguinte neno/a na lista de 

espera. 


