Concello de Baleira

BANDO

INFORMO
Que está aberto o prazo de presentación de solicitudes para cubrir prazas
Xuvenís en Campamentos de Verán 2022 dependentes da Consellería de Política Social
a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de
Galicia.
----- Poderán inscribirse todos aqueles xoves interesados que estén en idades
comprendidas entre 9 e 17 anos.
----- O prazo de presentación de solicitudes será de 7 días hábiles contados a partir do
día seguinte ó da publicación da Orde do Diario Oficial de Galicia.
-----A adxudicación das prazas poderá ser por adxudicación directa, no caso de que a
demanda non supere o número de prazas disponibles ou por sorteo, por medios
informáticos, no caso de que o número de solicitudes supere o número de prazas
disponibles. Neste caso o sorteo realizarase ante notario/a. O día, a hora e o lugar de
realización do sorteo anunciarase na páxina web de xuventude,
http://xuventude.xunta.es/.
----- Os participantes seleccionados deberán presentar no prazo de 5 días hábiles
contados dende o seguinte á realización do sorteo a documentación que se detalla:
a) .- Xustificación do pagamento das taxas
b) .- Se a persoa menor non ten DNI deberá achegarse a copia do libro de
familia.
c) .- Fotocopia da Tarxeta Sanitaria ou Seguro Médico Privado
d) .- Cuestionario de saúde e autonomía persoal e declaración de saber nadar
(anexo VI). As persoas con discapacidade deberán facilitar neste documento
a información actualizada que permita valorar os apoios específicos que
precisa, de ser o caso.,
e) .- Declaración sobre a autorización para a captación de imaxes (anexo VII).
f) .- Declaración responsables sobre a COVID-19, conforme o modelo que se
publicará na páxina web xuventude.xunta.es, de ser o caso.
Para máis información e presentación de solicitudes dirixirse á OFICINA DE
INFORMACIÓN XUVENIL DO CONCELLO DE BALEIRA
Baleira, maio de 2022
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