
NORMAS DO CAMPAMENTO 
- INSCRICIÓN 

- A inscrición ao campamento poderase realizar dende o 10 de maio do 2021 ao 7 
de xuño do 2021 

- As familias interesadas poderán realizar a inscrición a través da Web:	
https://web.lasallesantiago.gal/es/ e cumplimentar o formulario: 

o https://forms.gle/btBQncSmkEDR8Sgz6  

- PAGAMENTO 

- O cobro da inscrición realizarase por domiciliación bancaria unha vez rematado 
o prazo de inscrición (7 de xuño). 

- Para a adxudicación das prazas seguirase unha rigorosa orde de inscrición, 
quedando o resto de solicitudes en situación de “lista de espera”, que se 
adxudicará no momento que queden prazas vacantes, se é que este feito se 
produce.  

- Ás familias que non poidan entrar no campamento debido ao límite de prazas 
devolveráselle o importe íntegro. Ao igual que se lles devolverá no caso de que 
o campamento non chegue ao mínimo de participantes. 

- Unha vez rematado o prazo de inscrición non se devolverá o importe da mesma 
excepto causa de forza maior (ingreso hospitalario, Covid-19, pasamento…) 
que será valorado polo centro. 

- TRATAMENTO DE DATOS 

- No caso de erro nos datos da inscrición poñerémonos en contacto canto antes. 

- Os datos facilitados serán tidos en conta en clave de confidencialidade. 

- Privacidade: Quedan prohibidas as gravacións de vídeo, así como as 
fotografías, sen permiso dos pais/nais ou titores legais dos nenos/as.   

- XERAIS 

- Antes de iniciar calquera actividade do campamento realizaremos as medidas de 
hixiene precisas.  

- A realización da inscrición ao campamento supón a aceptación de todas as 
normas. 



DECLARACION RESPONSABLE EN RELACION AO 
VIRUS COVID-19 

• O participante non estivo en contacto con persoas infectadas nos últimos 14 días.  

• Non ten sintomatoloxías como tos, febre, alteracións do sabor e/ou olfato.  

• Como medida de precaución, e no caso de identificar calquera sintomatoloxía 
relacionada co virus da Covid-19, o/a participante non acudirá ao campamento.  

• Comprometémonos a seguir as directrices marcadas polos responsables do 
campamento e das autoridades sanitarias, que coñecemos debidamente.  

• Entendo o risco e a posibilidade de infección por COVID-19.  

• Son consciente das medidas que debo adoptar para reducir la probabilidade de 
contaxio miñas e dos participantes. 

- Distancia física na medida do posible.  

- Máscara (para os menores de 6 anos será recomendable pero non 
obrigatoria).  

- Lavado de mans frecuente e uso dos xeles hidroalcólicos a disposición no 
campamento 


