
 

 

CONCELLO DE REDONDELA  Departamento de Xuventude 

 

 

CAMPAMENTO URBANO 2019 
 
 

-NORMAS DE FUNCIONAMENTO- 

 

1.-INFORMACIÓN XERAL. 

Poboación destinataria Menores con idades comprendidas entre os 4 e 12 anos. 

 

Prazas 30 por semana . 

 

Cada participante poderá solicitar ata catro semanas  que se 
adxudicarán de quedaren prazas vacantes, coa seguinte ode:  
 
Terán preferencia as/os participantes cuxa nai ,  pai ou titor/a legal 
estea empadroada/o no Concello de Redondela cunha antigüidade 
de como mínimo un ano 
 
Darase prioridade as/os participantes que obtiveran o menor 
número de semanas  do total das solicitadas. 

 
Orde de entrada nos Rexistros do Concello. 
 

Requisitos Que a/o menor teña entre 4 e 12 anos.  

(incluídos menores que teñan a idade esixida no momento do 

comezo da actividade). 

 

Datas   Do 5 ao 30 de agosto de 2019 (de luns a venres, días hábiles). 

 

Horario De 09.00 a 14.00 horas. 

  

Lugar  Alameda (zona do palco da música). 

 

  

2.-INSCRICIÓN. 

Prazo de presentación de 
solicitude  

Do 24 de xuño ao 12 de xullo  (ámbolos dous días 

incluídos). 

Lugar de presentación de 
solicitude. 

Nos Rexistros municipais autorizados.  

Publicación da listaxe de 
menores admitidas/os 

31 de xullo. 

Na páxina web e no taboleiro do Concello. 

Importante: 
Na Ficha de inscrición é obrigatorio marcar con número 1 a primeira opción, con número 2 

a segunda opción , con número 3 a terceira opción e co número 4 a cuarta opción. 



 

 

CONCELLO DE REDONDELA  Departamento de Xuventude 

 

 

 

 

 

 

3.- DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA Á SOLICITUDE  

-Xustificante de empadroamento da/o menor e persoa responsable ou libro de familia.  

-Copia de DNI da persoa responsable. 

-Copia do DNI da/o participante 

4.- FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA  

 

� No caso de que exista un número de solicitudes superior ao de prazas que se ofertan 

en cada semana, terán prioridade as/os participantes cuxa nai ,  pai ou titor/a legal 

estea empadroada/o no Concello de Redondela cunha antigüidade de como mínimo 

un ano. 

 

� As prazas vacantes serán adxudicadas cos seguintes criterios: 

1. Persoas empadroadas no Concello de Redondela cunha antigüidade mínima dun  

ano.  

2. Quen obtivera menos semanas do total das solicitadas. 

3. Número de entrada no Rexistro. 

 

� Os teléfonos de contacto recollidos na ficha de inscrición deberán estar sempre en 

modo operativo desde o momento da presentación da solicitude ata o remate da 

actividade. No caso de producirse algún cambio dos número de contacto durante o 

desenvolvemento do campamento, deberase comunicar esta circunstancia 

inmediatamente ao Departamento de Xuventude ou a monitora responsable do 

campamento. 

 

� horario do campamento é de 09.00 a 14.00 horas.  

 

� As/os menores únicamente poderán saír  con algunha das persoas autorizadas para 

tal efecto no Apartado 2.  da solicitude de inscrición.  

 

� As/os menores deberán levar merenda para a media maña e acudir con roupa e 

calzado cómodo.  

 

� As faltas de asistencia ou calquera aviso, incidencia ou información  deberán ser 

comunicadas e xustificadas ao Departamento de Xuventude ou a monitora 

responsable do campamento. 

   


