DEBE PRESENTAR ESTA
FICHA O PRIMEIRO DÍA
DE CAMPAMENTO AOS/
ÁS MONITORES/AS

Foto carnet
neno/a

VERÁN XOVE 2018
FICHA DE DATOS COMPLEMENTARIOS
E AUTORIZACIÓN RECOLLIDA NENOS/AS
DATOS DO/A NENO/A PARTICIPANTE

Apelidos

Nome
DATOS DO PAI,NAI ou TITOR/A

Apelidos

Nome

Parentesco

DNI

Correo-e

Tfno

PERSOAS QUE PODEN RECOLLER AO/Á NENO/A
Nome e apelidos

DNI

Tfno de contacto

MEDICACIÓN A ADMINISTRAR (Só no caso de precisalo durante as horas da actividade)
Nome do medicamento
Doses do medicamento
Horas de
administración

OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE NA ACTIVIDADE
(nivel de autonomía, difcultades motoras, de comunicación, para comer, medos ou fobias a
animais, etc)

Declaro baixo a miña responsabilidade que os datos sinalados son certos. Acepto as condicións
establecidas na actividade que organiza o Concello de Vigo.

Vigo, a _______ de _______________ de 2018
Sinatura da nai/pai/titor(a):
PROTECCIÓN DE DATOS. No cumplimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal informámoslle que, logo de
cubrir o presente formulario, os seus datos quedarán incorporados no fcheiro Actividades de Xuventude sendo responsable do mesmo o Servizo de Xuventude do Concello de
vigo, e que ten como fnalidade: 'Creación dunha base de datos co fn de resolver sobre as solicitudes de praza admitidas e denegadas e a posterior organizacion de cursos,
campamentos, eventos e outras actividades de tempo libre, así como a xestión administrativa dos mesmos e envío de información', limitándose a cesión destes datos para tal
fnalidade a entidades implicadas na realizacón destas actividades. Por outro lado, vostede consinte expresamente que a Concellería de Xuventude lle envíe información doutras
actividades e eventos propios. Así mesmo se informa que se poderán recoller datos sanitarios co obxecto de previr situacións de risco excepcionais derivadas de circunstancias
persoais que condicionen dalgún modo o desenvolvemento da actividade. A negativa a suministrar os datos solicitados leva consigo a non inclusión para realizar as actividades
solicitadas. A persoa interesada poderá exercitar os dereitos de acceso, rectifcación, cancelación ou oposición dirixíndose á Secretaría Xeral do Concello de Vigo sita na Praza do
Rei, 1 CP 36030 VIGO coa referencia: 'Protección de datos', a través dun escrito asinado ao efecto e achegando fotocopia do seu DNI, ou chamando ó teléfono 010 serán
destruídos, non pasando a formar parte de ningún fcheiro nin de ningunha base de datos.

NORMAS XERAIS DOS CAMPAMENTOS DE VERÁN XOVE 2018

ENTREGA DE FICHA DE DATOS COMPLEMENTARIOS
O 1º día de campamento haberá que entregar a fcha, onde fguran as persoas que
poden recoller ao neno ou nena, temas de medicación, autorización para a realización de
fotos, etc.
Só poderán recoller aos nenos e nenas as persoas autorizadas polos pais, nais ou
titores na citada fcca.
RECOMENDACIÓNS:


Imprescindible:
a.

Roupa e calzado cómodo, que permita xogar e facer obradoiros. Colocar o nome
en lugar visible.

b. Gorra e Moccila. Colocar o nome en lugar visible.
c.

Auga e merenda para a media mañá.

d. Protección solar: aplicala na casa antes de saír e enviarlle o bote marcado na
mochila para volver a aplicala máis tarde.


No caso de actividades de auga (praia, xogos con auga, etc): toalla de praia,
bañador e calzado para meterse na auga (a poder ser que suxeiten o pé por diante e
por detrás).



No caso de ter que administrar medicación: Os medicamentos deberán entregarse e
recollerse da man da persoa responsable da actividade (nunca enviar na mochila), así
como estar marcados con nome e apelidos do/a rapaz/a, hora da toma e dose a
administrar.



Non se permiten aparatos electrónicos de ningunca índole. A organización non se
responsabiliza de extravíos, roubos ou deterioro. De ser detectados, seranlle retirados
ata a saída da actividade.



Contacto en caso de emerxencia: teléfonos que aparecen en “contactos de interese”
no folleto Verán Xove 2018 ou Casa da Xuventude (986 294 806). A persoa
coordinadora de cada campamento disporá dun teléfono para situacións de
emerxencia.

