
 

 
CAMPAMENTO URBÁN DE VERÁN CONCELLO DE MOS 2021 

 

 

Estimados/as familiares:   
 

Dende o CONCELLO DE MOS  e a empresa KOREMI temos o pracer de comunicarlles que dentro do CAMPAMENTO DE VERÁN 

DO CONCELLO DE MOS 2021 que se realizará dende o 23/06/202 ao 7/09/2021 de Luns a Venres en horario de 9:00 a 14:30 

horas, temos previsto realizar, entre outras actividades, varias saídas didácticas que son plasmadas na programación do propio 

campamento.  
 

Para organizar estas saídas é preciso que entreguen esta autorización asinada. Estas saídas serán notificadas con anterioridade a 

súa realización. 
 

1. AUTORIZACIÓN SAÍDAS 
 

D./Dna.: _________________________________________________ con DNI: _________________ NAI/PAI/TITOR-A do/a 

neno/a:_________________________________________________autorizo ao/a meu/miña fillo/a a que participe nas saídas que se 

realicen ao longo do CAMPAMENTO DE VERÁN DO CONCELLO DE MOS 2021 
 

D./Dna.: _________________________________________________ con DNI: _________________ NAI/PAI/TITOR-A do/a 

neno/a:_________________________________________________autorizo ao/a meu/miña fillo/a a que participe nas saídas que se 

realicen ao longo do CAMPAMENTO DE VERÁN DO CONCELLO DE MOS 2021 
 

 

2. AUTORIZACIÓN TOMA DE IMAXE E/OU VÍDEO 
Tamén dou o meu consentimento a empresa KOREMI para a captación da imaxe do meu/miña fillo/a, mediante fotografías ou vídeos, 
con fins pedagóxicos na promoción ou difusión da actividade realizada no Campamento de Verán do Concello de Mos. 
      Autorizo a captación de imaxe ou video                                                      Non autorizo a captación de imaxe ou video 

 

 

3. PERSOA/S AUTORIZADAS PARA RECOLLER AOS/ÁS NENOS/AS  
 

Por seguridade e debido sobre todo as circunstancias nas que nos atopamos por mor do COVID-19 e para ter un maior 
control é obrigatorio que a recollida do/a menor a faga sempre un familiar directo e a poder ser sempre sexa o mesmo. 
 

Autorizo a recoller ao/aos meu/miña fillo/a no CAMPAMENTO DE VERÁN DO CONCELLO DE MOS 2021 (aínda que sexa a mesma 

persoa que asina o permiso necesitamos que poña o seu nome na seguinte táboa : 
 

PARENTESCO NOME E APELIDOS DNI TELÉFONO 

    

    

 
 

4. AUTORIZACIÓN DATOS MÉDICOS. 
Rogamos que no caso de que o/a neno/a, teña algunha alerxia-intolerancia, ou problema de saúde que debamos saber, 

agradecemos nolo faga constar: 

A) ALERXIAS (Especificar tipo):___________________________________________ 

a.1) Antibióticos, medicamentos: __________________________________________ 

a.2) Animais ou alimentos: _______________________________________________ 

B) ¿SEGUE ALGÚN TIPO DE MEDICACIÓN OU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIAL? 

C) ¿SEGUE ALGÚN RÉXIME DE COMIDA? tipo: ______________________________ 

E) ¿PADECE ALGUNA AFECCIÓN FRECUENTE? _______________________________ 

F) ¿SOFRE ALGÚN TIPO DE LIMITACIÓN FÍSICA OU FUNCIONAL?____________________________ 

G) OUTRAS OBSERVACIÓNS QUE DESEXE REFLEXAR: _____________   

 
5. LECTURA E ACEPTACIÓN DO DOSSIER DE NORMATIVA E PROTOCOLOS 

Pola presente tamén certifico que din lectura e estou de acordo coa normativa e protocolos que se establecen no campamento a nivel 

de medidas de organización, seguridade e hixiene por mor do COVID-19. 

 

DATA E SINATURA: 

Conforme ao Regulamento Xeral de Protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os seus datos persoais, van ser incorporados a ficheiros automatizados cuxa finalidade é o tratamento para a xestión concreta por parte de KOREMI 
REHABILITACIÓN S.L. e KOREMI  XESTIÓN DEPORTIVA, S.L.U. En nome da empresa tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o servizo solicitado e realizar a facturación do mesmo. Os datos proporcionados conservaranse mentres 
se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que ex ista unha obrigación legal. Se desexan exercer o dereito de acceso, rectificación, 
supresión e oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas automatizadas, dirixan un escrito a:  
KOREMI REHABILITACIÓN E.L. ou KOREMI XESTIÓN DEPORTIVA, S.L.U. ,  R/ Cronista Rodríguez Elías, 2 -  Ofic. 3, 36209 Vigo (Pontevedra)  

Mail: koremi@koremi.es 


