Edificio Multiusos
As Pozas de Eimonde
36416
986.339.404
omix@concellomos.es

MAÑÁS DE VERÁN 2022
(nenos e nenas 3 a 12 anos)
Datos da persoa solicitante (pai, nai, titor, titor/a ou familia de acollida)
Nome e Apelidos
DNI
Enderezo postal
Teléfono
Enderezo Electrónico
Solicito a participación de (nome e idade dos nenos/as)
1-. ______________________________DNI__________________ data de nacemento __________
2-. ______________________________DNI__________________ data de nacemento___________
3-. ______________________________ DNI__________________ data de nacemento __________
Solicito campamento Mañás de verán 2022 para as seguintes semana/s e quendas (marque cun X):
Quendas
Semana (23 xuño ao 30 de xuño)
1ª quenda (1 ao 15 de xullo)
2ª quenda (18 ao 29 de xullo)
3ª quenda (1 ao 16 de agosto)
4ª quenda (17 ao 31 de agosto)
Semana (1 ao 7 de setembro)

1º Fillo/a

2º Fillo

3º Fillo

Ademais do servizo de campamento, solicito os seguintes servizos (marque cun X):

Servizo aula matinal sen almorzo semana de 8 h a 9 h
Servizo aula matinal sen almorzo quincenas de 8 h a 9 h
Servizo aula matinal sen almorzo esporádico de 8 h a 9 h

Servizo fiambreira semana de 14.30 h a 15.30 h
Servizo fiambreira quenda de 14.30 h a 15.30 h
Servizo fiambreira almorzo esporádico de 14.30 h a 15.30 h


Para os servizos complementarios deberá haber un mínimo de 10 participantes por servizo

Táboa de prezos polos servizos
Quendas
Semana (23 xuño ao 30 de xuño)
1ª quenda (1 ao 15 de xullo)
2ª quenda (18 ao 29 de xullo)
3ª quenda (1 ao 16 de agosto)

Campamento
45 €
75 €
75 €
75 €

Aula Matinal ( de 8
h a 9 h)
10 €
18 €
18 €
18 €

Servizo fiambreira
(14.30 h a 15.30 h)
10 €
18 €
18 €
18 €
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4ª quenda (17 ao 31 de agosto)
Semana (1 ao 7 de setembro)

75 €
45 €

18 €
10 €

18 €
10€

Tendo en conta todo isto, autorizo ao meu/miña fillo/a/os/as a:
Realizar actividades, xogos, saídas e/ou desprazamentos que se realicen dentro da programación.
Realizar fotografías con fin divulgativo da actividade por parte do Concello de Mos.
Poño en coñecemento que o neno/a/os/as non padece ningunha enfermidade ou impedimento para
realizar as actividades programadas (se ten algunha indique que é, o tratamento e o nome do neno/a:
_____________________________________________________________________

Mos, ___ de _____________de 2022
Sinatura:
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Sra. Alcaldesa - Presidenta do Concello de Mos

FOLLA DE INTERESE PARA A FAMILIA
DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR COA SOLICITUDE “Mañás de verán 2022”
 Fotocopia da tarxeta da sanitaria e DNI (de ser o caso) da/do menor participante.
 O pago farase unha vez confirmada a praza por parte da Omix :
o

Semana de Xuño: 20 e 21 de Xuño

o

1ª Quenda: do 27 ao 29 de Xuño

o

2ª Quenda: do 12 ao 14 de Xullo

o

3ª Quenda: do 26 ao 28 de Xullo

o

4ª Quenda: do 9 ao 11 de Agosto

o

Semana Setembro: 29 e 30 de Agosto

o

É necesario enviar os xustificantes de pago ao correo electrónico omix@concellomos.es

*De non facerse o ingreso neste período, perderase a praza solicitada

As solicitudes poderán presentarse, no Rexistro Xeral do Concello de Mos ou de forma telemática na sede
electrónica do Concello de Mos.
Non se admitirán inscricións presentadas por correo electrónico.
 O campamento levarase a cabo nas instalacións do colexio Mestre Martínez Alonso (Castro-Mos), en
horario de 9.00 a 14.30h.
 Non haberá campamento os días; 24 de xuño ( festividade autonómica ), 25 de xullo ( festividade
autonómica), día 8 de Agosto (festividade local) e 15 de agosto ( festividade nacional)
Prazos : a inscrición estará aberta dende o día 24 de maio ata o 16 de xuño. De quedar prazas vacantes o prazo non
se pechará, dando opción a que os pais/nais poidan inscribilos ata catro días hábiles anteriores o comezo das
distintas quendas e facendo o pago íntegro do custe, sempre que non prexudique o desenvolvemento do
campamento, e poida compatibilizarse coa programación a realizar.
Pagos:

Ingreso mediante transferencia bancaria, no seguinte número de conta da empresa (ACTIVIDADES
LUDICAS GALICIA SL) no número de conta: ES78 / 2080 / 0535 / 1030 / 4001 / 5156

No concepto debese poñer: Nome/Apelidos neno/a + CAMPAMENTO DE VERÁN 2022- CONCELLO DE MOS
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Nota: Os servizos de aula madruga e fiambreira, non serán abonados ata confirmación do mínimo de
participantes por parte da Concellería de Educación.

INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA A TER EN CONTA

MASCARILLA OPTATIVA ( en interior); CADA NENO/A, TRAERÁ A SÚA CORRESPONDENTE MASCARILLA.
MOCHILA: Recomendamos que a roupa e todo o material vaia marcado co nome do/a rapaz/a. A
organización non se fai responsable das posibles perdas e a maiores o primeiro día recomendamos traer
unha mochila de muda completa que quedará nese espazo todo o servizo.
Traerán o primeiro día unha mochila con chanclas, bañador, toalla para deixar no campamento para os días
que teñan xogos de auga, ese día a levarana para casa e a repoñerán novamente.
AUGA: Unha botella, preferiblemente en envase que conserve o frío.
CREMA SOLAR: xa posta na casa e un pouco mais para unha segunda posta durante o campamento,
preferible en spray de fácil aplicación.
ALMORZO (MEDIA MAÑÁ): Recomendamos bocadillo e froita.
SERVIZO FIAMBREIRA: No caso de que o neno/a se quede á aula mediodía a familia debe enviar a comida
para facer o xantar. O servizo de fiambreira debe ser solicitado con anterioridade
GORRA e ROUPA: Recordamos que é un campamento de verán, polo tanto os nenos/as terán que vir con
roupa cómoda para participar en tódalas actividades propostas.
O calzado se pode ser deportivo de sola grosa e con calcetíns.
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