NORMAS DE ADMISIÓN NOS CAMPAMENTOS DE CONCILIACIÓN
DO VERÁN CULTURAL 2018
(Aprobadas na XGL do 05/04/2018)

RELACIÓN DE CAMPAMENTOS E NÚMERO DE PRAZAS:
1. CAMPAMENTO MULTIDISCIPLINAR “XOGA CON NÓS” (do 02 de xullo ao 31 de
agosto de 2018 en Riveira): 120 PARTICIPANTES nados de 2010 ao 2 de xullo de 2015.
Prezo de Matrícula: 1 mes 60,00 € - 2 meses: 100,00 €
2. CAMPAMENTO MULTIDISCIPLINAR “VERÁN RECHINÁN” (do 02 de xullo ao 31 de
agosto de 2018 en Riveira) a celebrar nas parroquias de Aguiño-Carreira-CastiñeirasCorrubedo-Olveira-Artes-Oleiros: 30 PARTICIPANTES nados de 2010 a 2014.
Prezo de Matrícula: 1 mes 60,00 € - 2 meses: 100,00 €
3. CAMPAMENTO DE INGLÉS “CAMP OF CULTURAL SUMMER” (do 02 de xullo ao 31
de agosto de 2018 en Riveira): 34 PARTICIPANTES nados de 2006 a 2010.
Prezo de Matrícula: 1 mes 70,00 € - 2 meses: 120,00 €

•

•
•

* Reservarase un 10 % das prazas dos campamentos para emerxencia social. Estes

participantes deberán derivarse dende os Servizos Sociais Municipais a través dun informe conxunto
ou relación detallada elaborada polos profesionais da Área de Servizos Sociais Comunitarios do
Concello de Riveira.

* Realizarase un desconto do 20% sobre o importe da matrícula ás familias que acrediten
algunha

das seguintes circunstancias:Familia numerosa/familias con algún membro
desempregado de longa duración/ familias con algún membro cunha discapacidade de ao menos o
33%.

PRAZOS DE PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA:
O prazo de preinscrición será do 1 ao 18 de xuño de 2018, período no que poderán anotarse
todos as persoas interesadas que cumpran os requisitos establecidos cubrindo os seus datos
nun formulario online a través da web oficial do Concello de Riveira (www.riveira.gal). Este
formulario estará operativo dende as 09:30 h do 1 de xuño ata as 23:59 h do 18 de xuño –
podendo facelo tamén de xeito presencial nas dependencias da Concellería de Cultura, onde
os empregados públicos empregarán o mesmo formulario online para garantir a orde de
solicitude, neste último caso de 09:30 a 14:00 h os días laborais- e que se emprega para ter
unha previsión de número de participantes.

Publicación listaxes provisionais e definitivas de admisión e período de formalización da
matricula:
O día 21 de xuño publicarase na web municipal e nas dependencias de Cultura a listaxe
provisional de admisión, tendo o día 22 de xuño de prazo para reclamacións e
publicándose o 25 de xuño nos mesmos lugares a listaxe definitiva.

O prazo de formalización da matrícula, coa entrega de toda a documentación, será do 25
ao 28 de xuño. O día 29 de xuño publicarase a listaxe definitiva de participantes e os
lugares e grupos, segundo o campamento no que participen, aos que deberán dirixirse o
día 2 de xullo –no caso dos participantes do mes de xullo e todo o verán- e o 1 de agosto –
no caso dos participantes do mes de agosto-.

NORMATIVA DE ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN:
Orde de prioridade na reserva da praza en caso de encherse os cupos:
Todos os preinscritos a través do formulario habilitado na web oficial do Concello de
Riveira, serán seleccionados tendo en conta os seguintes requisitos por orde excluínte de
prioridades (unha vez descontadas as correspondentes prazas reservadas a emerxencia
social):
1. Participantes empadroados no municipio de Riveira (o empadroamento
comprobarase administrativamente por parte de persoal municipal).
2. Proxenitor –pai/nai/titor- traballador en activo (terán que realizar unha
declaración xurada e en todo caso, de ser necesario demostrarase con certificado
de empresa ou documento similar-; terán maior prioridade os participantes de
familias monoparentais onde o proxenitor sexa traballador en activo e os de
familias onde os dous proxenitores sexan traballadores en activo).
3. Orde de inscrición (comprobarase pola data e hora da preinscrición no formulario
online).
Documentación necesaria para a formalización matrícula:
-

Modelo de Matrícula (facilitada pola Concellería de Cultura) debidamente cuberta.
Autorización de participación debidamente cuberta (facilitada pola Concellería de
Cultura).
Declaración xurada de ser traballador en activo (de ser o caso poderase solicitar
Certificado de empresa ou documento similar).
DNI ou folla do libro de familia correspondente ao participante.
DNI do titular da conta bancaria: pai/nai/titor responsable.
Certificado bancario co número de conta.

Documentación complementaria no caso de bonificación do 20% do prezo da
matrícula:
- Fotocopia do título de familia numerosa (categorías Especiais e Xerais).
- Informe de Vida Laboral e certificado de períodos de inscrición na Oficina de
Emprego.
- Certificado de minusvalía do/a participante ou proxenitor.

