
 

 CAMPAMENTO VERÁN 2020 
INFORMACIÓN XERAL: 

 

 

 

 

DATAS E PRAZOS: 

 

 

 

PROCESO DE ADXUDICACIÓN E CONFIRMACIÓN DE PRAZAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRIGAS DAS PERSOAS PARTICIPANTES NO CAMPAMENTO: 

 

 

 

 

 

 

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.  

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.- Socio/a do Centro Veciñal e Cultural de Valladares 

6º.- 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. 

 

◦ Non acudir á actividade si durante os 14 días previos á entrada ao campamento padeceu tose, febre, 
fatiga o falta de aire. Ademais de non ter estado en contacto con ninguén con dita sintomatoloxía. 
◦ Acudir á actividade cumprindo con todas as medidas ditadas polas autoridades sanitarias, debendo 
traer sempre a máscara. 
◦ A non abandonar a actividade sen autorización da persoa responsable da actividade. 
◦ A identificarse para a recollida das/os menores á finalización diaria do campamento. Sempre será 
requirida a comparecencia dalgunha das persoas que figuran como autorizados/as na solicitude. 
◦ A respectar as normas establecidas polos equipos de monitorado campamento, así como as de réxime 
interno das instalacións. 
 

NORMAS XERAIS DO CAMPAMENTO 
 

 

 

 

RECEPCIÓN E RECOLLIDA DOS/AS MENORES (CADA DÍA): 

 

  

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDADE NO CAMPAMENTO: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

IMPRESCINDIBLES: 

 

 

O día de comezo do campamento, cada neno/a aportará unha declaración responsable dos 
proxenitores onde certificarán que a saúde do/a menor nos 14 días anteriores ó comezo do 
campamento foi axeitada e non sufriu nin tose, nin febre, nin fatiga ou falta de aire, nin que estivo 
en contacto con ninguén con dita sintomatoloxía. Esta declaración será descargada da páxina web e 
entregaráselle ó/á monitor/a. 

◦ Confirmar que non se identificou ningunha situación que contraveña a Declaración 
responsable. 
◦ Anotación da toma de temperatura. 
◦  Hora de recollida do/a cativo/a. 

*Estes datos serán recollidos diariamente nunha ficha que levarán os/as menores cada día a 
casa e deberán ser entregados cubertos antes de entrar ó campamento. 

◦Desinfección de mans na entrada e uso obrigatorio de máscara. 
◦ Os/as menores deixaranse na zoa que se habilitará para este efecto. (Os adultos non poderán acceder ás 
aulas onde se desenvolve o campamento) 
Medidas para a saída de cada día na hora indicada: 
◦ Os/as menores recolleranse na zoa que se habilitará para este efecto, na hora indicada na ficha de 
recollida de datos diaria. 
◦ Informar á persoa que recolle se houbo algunha incidencia. 
◦ Desinfección de mans. 
 

Medidas de seguridade durante as actividades: 
◦ Lavado das mans antes da merenda. 
◦ Lavado das mans despois de ir ao baño e despois de actividades que puidera supor o contacto con 
superficies “con risco” (xogo libre, actividades en instalacións comúns etc). 
◦ Separación dos grupos maior ao que sería o habitual  
Espazo habitual do grupo campamento: 
◦ Cada grupo terá un espazo habitual de estancia. Nel estarán depositadas as mochilas e o material 
exclusivo dese grupo desinfectado ao inicio da quenda (lapis, pinturas, gomas, tesoiras, papel, etc). Estes 
espazos, ademais, estarán o máis ventilados posible. 
Espazos de actividade compartidos: 
◦ Unha vez realizada unha actividade non se poderá realizar outra actividade ata o seguinte día, para que 
haxa tempo para a súa hixienización por parte do servizo de limpeza.  
Priorizarase o xogo en espazos ó aire libre sen mesturar os grupos .  
Materiais de actividade compartidos ( material deportivo, de xogos, etc): 
◦ Unha vez realizada unha actividade, o monitor/a designado/a procederá á súa desinfección cos produtos 
homologados correspondentes, non podendo ser empregado por outro grupo ata que se realice. Haberá 
unha ficha de seguimento de desinfeccións de materiais compartidos. 
 

- Roupa e calzado cómodo , que permita xogar e facer obradoiros. Colocar o nome en lugar visible. 
- Gorra, máscara e mochila . Colocar o nome en lugar visible. 
- Auga e merenda para a media mañá. 
-  Protección solar : aplicala na casa antes de saír e enviarlle o bote marcado na mochila para volver a 

aplicala máis tarde. 

-No caso de actividades de auga: toalla de praia, bañador e calzado (serán avisados polos/as 
monitores/as nos días anteriores á actividade). 
- Non se permiten aparatos electrónicos de ningunha índole. O Centro Veciñal  non se responsabiliza 
de extravíos, roubos ou deterioro. De ser detectados, seranlle retirados ata a saída dese día. 
 


