PARA NENOS E NENAS DE 4 A 15 ANOS

O Concello de Toén invita a todos os nenos/as con idades entre 4 e 15 anos a participar no
CAMPAMENTO DE VERÁN 2019, cun amplo programa de actividades.
Celebrarase no grupo escolar no mes de xullo e distribúese por quincenas, 1ª quincena do 1 de
xullo o 15 de xullo e 2ª quincena do 16 de xullo o 31 de xullo, de luns a venres en horario de
10:00h a 14:00h.

ACTIVIDADES: hinchables, simulador de carreiras, toro mecánico, obradoiro de aerografía…
Os nenos/as interesados deberán cubrir unha ficha de inscrición que está dispoñible nas oficinas
do Concello e na web www.toen.es e entregala nas oficinas do Concello.
O PRAZO DE SOLICITUDE REMATA O XOVES DÍA 27 DE XUÑO.
O custo de inscrición e de 20,00€ por quincena para empadroados/as e de 50,00€ por quincena
para os non empadroados.
Criterios de prioridade para a adxudicación das prazas: terán preferencia en primeiro lugar
os empadroados/as no Concello e en segundo lugar os fillos/as daquelas persoas que desempeñen
un posto de traballo no termo municipal de Toén.

BOLETÍN DE INSCRICIÓN

CAMPAMENTO VERÁN 2019

SELO DE ENTRADA

Para nenos e nenas de 4 a 15 anos
USUARIO
Apelidos

Nome

Persoa que o/a recollerá
habitualmente

Data de nacemento

DATOS DO PAI/NAI OU RESPONSABLE LEGAL
Nome e apelidos:
Pai

Nai

Responsable Legal:

Teléfono Contacto

DNI:
Teléfono Móbil:

Enderezo

Observacións (alerxias, limitacións, necesidades especiais ou outros datos de interese para o desenvolvemento da actividade)

INSCRICIÓNS
1 de xullo o 15 de xullo

16 de xullo o 31 de xullo

Cota de inscrición: 20 €/quincena empadroados/as; 50 €/quincena non empadroados/as
Persoas autorizadas a traer /recoller a/o neno/a
Nome e apelidos
Nome e apelidos
Nome e apelidos
Hora de entrada :
Horario de 10:00h a 14.00h

Hora de saída :

Como pai/nai ou responsable legal do neno/a arriba indicado, declaro que todos estes datos son certos e autorizo a este/a a participar nas
actividades previstas no Campamento de Verán 2018 organizadas polo Concello de Toén, quedando así obrigado/a a cumprir coas normas
establecidas durante os horarios previstos. Tamén autorizo a recibir información vía SMS ao número de teléfono móbil facilitado.
De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle de que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro, cuxo responsable é o CONCELLO DE TOÉN con domicilio na Rúa
Ribadela 1, 32930 TOÉN (Ourense). A finalidade deste ficheiro é a xestión de datos para a organización e participación en actividades deportivas, viaxes, actividades culturais e outros servizos de ocio.
Así mesmo, informámoslle de que os seus datos persoais poderán ser cedidos ás Administracións Públicas competentes cando sexa imprescindible para a prestación dos servizos aos usuarios. Coa firma
deste documento vostede consinte o tratamento de datos especialmente protexidos, como poden ser datos relacionados coa saúde, coa finalidade descrita anteriormente. Se o desexa poderá exercitalos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao enderezo sinalado, achegando unha fotocopia do seu DNI.

Firma do pai/nai/titor

AUTOLIQUIDACIÓN DO PREZO PÚBLICO POLA REALIZACIÓN DA
ACTIVIDADE CAMPAMENTO DE VERÁN 2019
1. FEITO IMPOÑIBLE: Constitúe o feito impoñible do prezo público a realización da actividade
municipal “CAMPAMENTO DE VERÁN 2019”
NATUREZA DA ACTIVIDADE: actividades educativas e de lecer
2.. SUXEITO PASIVO:

Son suxeitos pasivos a título de contribuíntes as persoas físicas ou

xurídicas que soliciten ou resulten beneficiarias ou afectadas pola actividade organizada polo
Concello.
3. -TARIFA:
De acordo co establecido no acordo da Xunta de Goberno local fíxase unha tarifa única de 20 €
por quincena para os empadroados/as e de 50,00 € para os non empadroados/as.
1 quincena empadroado..................20 €/

1 quincena non empadroado…..…50,00 €

2 quincenas empadroado................40 €/

2 quincenas non empadroado…..100,00 €

4.- FORMAS PARA REALIZAR O INGRESO:
FORMAS:
Poderá aboar o importe sinalado mediante ingreso, e polo concepto do que se trata, en calquera
das contas do Concello de Toén que de seguido se detallan:

 ABANCA:
 BANCO SABADELL-GALLEGO:

ES10 2080
ES46 0081

5341
2167

07
88

3110016934
0001000210

Toén,

O pai/nai/titor
DON /DONA
Con DNI núm.

Enderezo : Rúa

en calidade de

de

Núm.

Concello

Teléfono
De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle de que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro, cuxo responsable é o CONCELLO DE TOÉN con
domicilio na Rúa Ribadela 1, 32930 TOÉN (Ourense). A finalidade deste ficheiro é a xestión de datos para a organización e participación en actividades deportivas, viaxes, actividades
culturais e outros servizos de ocio. Así mesmo, informámoslle de que os seus datos persoais poderán ser cedidos ás Administracións Públicas competentes cando sexa imprescindible
para a prestación dos servizos aos usuarios. Coa firma deste documento vostede consinte o tratamento de datos especialmente protexidos, como poden ser datos relacionados coa
saúde, coa finalidade descrita anteriormente. Se o desexa poderá exercita-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao enderezo sinalado,
achegando unha fotocopia do seu DNI.

