CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA)

SOLICITUDE PREINSCRICIÓN RUEIR@S DE VERÁN 2020 - DECLARACIÓN
RESPONSABLE
Don/Dona
Nai/pai, Titora/titor da/do menor pendente de matricula, con NIF
C.P.

Parroquia

Télefonos de contacto:
Enderezo electrónico
DECLARA RESPONSABLEMENTE:


No seu propio nome e dereito, con coñecemento dos delitos nos que poida incurrir por
falsidade:
SITUACIÓN LABORAL

SI/NON

Ambos proxenitores teñen horarios laborais que coinciden
cos horarios de RUEIR@S verán 2020
Unha/Un dos proxenitores adicase exclusivamente as
responsabilidades familiares ou é pensionista
Unha/Un dos proxenitores ten emprego a outra ou o outro
está en situación de desemprego ou participando en
cursos de formación profesional reglada ou formación
para o emprego durante os días que dura o campamento
urbano e no seu horario
Familia monoparental, empregada ou empregado ou
realizando formación profesional reglada ou formación
para o emprego durante os días que dura o campamento
urbano e no seu horario



Relación de menores para os que solicita a participación:

NOME E APELIDOS

DATA DE NACEMENTO

RELACIÓN COA PERSOAN
ASINANTE DECLARACION
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Dou autorización expresa a que o persoal téncico municipal do departamento de servizos
sociais, encargado de coordenar a actividade RUEIR@S de verán 2020, comprobe de oficio
que as/os menores para os cuais solicito a preinscrición están empadroadas/os no Concello de
Pontedeume.
A modalidade escollida é:
xullo:

2 quincena (15 ao 31 de xullo)

Pontedeume,

de

agosto:

1 quincena ( 3 ao 14 de agosto)
2 quincena (17 ao 31 de agosto)

de 2020

RUA REAL, 13 – 15.600 PONTEDEUME (A CORUÑA)
CIF P-1507000 F –Nº REELL 01150695
TELÉFONO 981 43 30 54 – FAX 981 43 33 68 - www.pontedeume.es

Páxina 2 de 9

CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA)

RUEIR@ DE VERÁN 2020
INFORMACIÓN XERAL
O Concello de Pontedeume un ano máis ainda que en circunstancias moi diferentes debido a
crise sanitaria derivada da pandemia producida pola COVID-19 ofrece as familias eumesas o
espazo RUEIR@S de verán co obxectivo de favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e
laboral destas, así como, favorecer o dereito ao xogo e a socialización das nenas e nenos.
Será un campamento en un contexto seguro, tendo en conta en todo momento a normativa
vixente e a situación sanitaria xerada pola COVID_19. Aplicaranse en todo momento as normas
e protocolos, que para este tipo de actividades decreten as autoridades sanitarias, protocolos
que serán comunicados antes do comenzo da actividade.
O campamento urbano desenvolverase durante a segunda quincena de xullo e as dúas de
agosto de luns a venres excepto festivos, nas instalacións do CEIP COUCEIRO FREIJOMIL e
o CEIP ANDRADE.
PRAZOS E DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR:
O campamento urbano RUEIR@S de verán 2020 só se levará a cabo de cubrirse un mínimo de
12 persoas participantes das prazas ofertadas para cada quenda e en cada centro. Terase en
conta:


A matricula nesta actividade non se rexe por orde de inscrición



As fases para a participación na actividade son:
Preinscrición:: Do 23 de xuño ao 3 de xullo. A documentación a achegar: solicitude
de preinscrición-declaración responsable según modelo correspondente. E, declaración
responsable ao respecto da COVID 19. Folla asinada de protección de información
sobre protección de datos de actividades de ocio,cultura e deportes- menores de idade
Sorteo: 6 de xullo
Publicación de listaxes: 7 de xullo
Matricula e pagamento: Do 8 de xullo ao 13 de agosto. Unha vez públicada a listaxe
de persoas participantes na actividade deberán achegar ficha de datos debidamente
cuberta, unha fotografia tamaño carné co nome da nena/neno no dorso, copia da
tarxeta sanitaría ( no caso de mutualidades ou outros seguros privados, fotocopia da
tarxeta sanitaria e do cadro de médicas/médicos e de centros de referencia na zona),
xustificante de pagamento da cota establecida.



Cada unha das fases ten uns prazos e unha achega de documentación concreta.



Esta documentación achegarase preferentemente por medios telemáticos a través da
sede electrónica:
◦

https// sede.pontedeume.gal//
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◦

Excepcionalmente de forma presencial. Esta modalidade implica a solicitude de cita
previa no teléfono 981 433 288. Acudir o día e hora asignado provista/provisto de
máscara de protección facial ( durante os prazos establecidos de 9:00 a 13:30 h.)

No caso de que a demanda supere o número de prazas ofertado a adxudicación priorizara
criterios familiares e laborais para a adxudicación das prazas, no último caso realizariase sorteo
público. A formalización da matricula realizarase no prazo establecido e unha vez formalizada
a preinscrición e obtida a praza.
CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS
Situación Laboral e persoal das familias: entenderase por tal a situación na que falta
dispoñibilidade por parte dos proxenitores ou representantes legais das e dos menores para
atenderlas/os persoalmente, según os seguintes supostos:
Ambos proxenitores con empregos e horarios laborais coincidentes co horario de
RUEIR@S

10 puntos

Unha/Un deles ten emprego e a outra persoa adicase exclusivamente as
responsabilidades familiares

0 puntos

Unha/Un deles ten emprego e a outra persoa está desempregada participando en
cursos de formación profesional reglada ou formación para o emprego durante os días
que dura e con horarios coincidentes co campamento urbano

10 puntos

Familia monoparental empregada/empregado o realizando formación profesional
reglada ou formación para o emprego durante os días que dura e con horarios
coincidentes co campamento urbano

10 puntos
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DECLARACIÓN RESPONSABLE AO RESPECTO DA CRISE SANITARIA POLA
COVID-19

Dona/Don

nai/pai ou Titora/titor

das nenas e nenos:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARO:


Que as nenas/nenos e persoas autorizadas para entregarlas/os e recollelas/os
no campamento urbano RUEIR@S de verán 2020 organizado polo Concello de
Pontedeume non tiveron sintomas identificables coa enfermidade COVID-19
durante os últimos 15 días.



Non tiveron contacto directo con conviventes, familiares ou calqueira persoa
que estivera a unha distancia menor de 2 metros durante un tempo de polo
menos 15 minutos, con outra persoa con diagnóstico confirmado ou probable
de enfermidade COVID-19 nin teño conocimiento de ter compartido espazo sen
gardar a distancia mínima interpersoal con ningunha persoa con diagnóstico
confirmado ou probable de enfermidade COVID-19 durante os últimos 15 días.



En caso de presentar algún síntoma compatible coa enfermidade COVID-19
seguirei as directrices das autoridades sanitarias, non acudindo a actividade e
avisando ao persoal responsable do campamento coa maior brevidade posible.



Aplicaremos e cumpriremos en todo momento as normas, disposicións e
recomendacións relativas a seguridade e saúde incluindo, se é o caso, o uso
dos equipos de protección individual que deba entregar, de cara a participación
na actividade RUEIR@S de verán 2020.

Pontedeume,

de

de 2020

Asdo.:_________________________________
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FORMULARIO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS-ACTIVIDADES DE OCIO,
CULTURA E DEPORTES- MENORES DE IDADE
Vostede , D. /Dª. ___________________________________________________________ con
DNI _____________________________, declara ser tutor/a de
____________________________________________________________________polo tanto,
procedemos a informarlle do tratamento de datos de carácter persoal que faremos.
O Responsable de Tratamento dos datos persoais do menor é CONCELLO DE
PONTEDEUME,
con dirección RUA REAL, 13, 15600 - PONTEDEUME (A CORUÑA); correo@pontedeume.gal.
1.- DPO. O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE PONTEDEUME é Servizos
de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en
correo@pontedeume.gal.
2.- FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán utilizados para facer partícipe ó menor
da
actividade promocionada descrita na presente solicitude, así como a xestión administrativa
derivada da mesma.O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá
supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo que quere solicitar ó CONCELLO DE
PONTEDEUME.


Uso de fotografias: Co fin de promocionar as actividades organizadas polo Concello,

gustaríanos que nos autorizase para utilizar as fotografías do menor no noso Facebook e/ou
páxina web www.pontedeume.gal. Por favor, marque a casa que se axuste aos permisos que
quere darnos:
Si, dou o meu consentimento para que se publiquen as fotografías a través das
redessociais/web
Non dou o meu consentimento para que se publiquen as fotografías a través das
redessociais/web
3.- PRAZO DE CONSERVACIÓN: os datos facilitados conservaranse mentres non se solicite a
supresión dos mesmos e durante o tempo necesario para dar cumprimento ás obrigacións
administrativas.
4.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que
nos outorga coa firma da presente circula.
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5.- DESTINATARIAS/OS CESIÓNS: CONCELLO DE PONTEDEUME cederá os seus datos de
carácter persoal á empresa contratada para desenvolver a actividade, coa intención única de
prestar o servizo para o que se lle contratou.
6.- DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar
a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en
calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.
CONCELLO DE PONTEDEUME dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio
dos
seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre
acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

ASDO:_____________________________
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DATA PREINSCRIPCIÓN: Do 23 de xuño ao 3 de xullo
SORTEO PÚBLICO: 6 de xullo
xullo

PUBLICACIÓN LISTAXES (taboleiro municipal): 7 de

DATA DE FORMALIZACIÓN INSCRICIÓNS E PAGAMENTO: Do 8 ao 13 de xullo

2020
PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

SOLICITUDE INSCRICIÓN NO CAMPAMENTO
URBANO RUEIR@S DE VERÁN 2020

SOLICITUDE Nº_____

DATOS DA NENA/O
APELIDOS

NOME

DATA DE NACEMENTO:

DATOS DO PAI, NAI OU TITOR LEGAL
NIF/NIE

APELIDOS

ENDEREZO

NOME
LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA

C.P

TELÉFONO DE CONTACTO

DATOS DA UNIDADE FAMILIAR
APELIDOS E NOME
(INCLUIDO ó
SOLICITANTE)

NIF/NIE

DATA DE
NACEMENTO

PARENTESCO

SITUACIÓN
LABORAL
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Nº MEMBROS UNIDADE FAMILIAR

BONIFICACIÓNS:

SERVIZOS SOLICITADOS



20% Familias numerosas (1)

 XULLO

⃞

1ª QUENDA DO 15 AO 31 . Prezo 42,25 €



80% Preceptores de RISGA (Renda de
Integración Social), (2)

 AGOSTO

⃞

1ª QUENDA DO 03 AO 14 . Prezo 32,50 €

⃞

2ª QUENDA DO 17 AO 31. Prezo 35,75 €



80%
beneficiarios
emerxencia social (3)



56% unidades de convivencia nas que
todas as persoas maiores de idade se
atopen en situación de desemprego ou
sexan preceptoras de pensións non
contributivas (4)

de

axudas

de

CEIP COUCEIRO FREIJOMIL
CEIP ANDRADE

A ingresar no seguinte nº de conta do Concello de Pontedeume
- ABANCA ES69-2080 – 5164 -11 – 3040002457
- Bco Sabadell ES 60-0081-2248-1300-0100-2008
- Bco Santander ES29-0049-4070-9220-1400-0728
- LA CAIXA ES08-2100-5486-5702-0002-998

DOCUMENTACIÓN A ADXUNTAR ( ao formalizar a inscrición):


Fotocopia .DN.I.



Fotocopia cartilla de la seguridad social



Unha fotografia



En caso de solicitar algunha das bonificacións : (1) título de familia numerosa; (2) certificado emitido pola
Consellería de Política Social; (3) informe dos Servizos sociais municipais; (4) certificados emitidos polo Servizo
Público de Emprego; (5) Consellería de Política Social ou INSS según corresponda
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