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BASES E NORMAS CAMPAMENTO URBÁN DE VERÁN  
CENTRO SOCIOCULTURAL O VELLO CÁRCERE 

 
 

1. OBXECTO 
 
O Centro Sociocultural O Vello Cárcere acollerá un campamento urbán infantil de 
verán, gratuito, no que se realizarán actividades de ocio, educativas e lúdicas. 
 

2. DESTINATARIAS/OS 
 

Poderán ser destinatarias/os do campamento as nenas e nenos NADOS entre o ano 
2010 e o ano 2018 (ambos incluídos). 
 
O total de nenas e nenos usuarias/os do Campamento en cada semana, será de 20.  
 
Formaranse dous grupos burbulla equitativos por idades. 
 
As nenas e nenos que opten a praza no campamento urbán de verán deberán 
de ser autónomos para ir ao baño, sen excepción. 
 
 

3. LUGAR, DATAS DE CELEBRACIÓN E HORARIOS 
 
O campamento urbán de verán realizarase nas instalacións do Centro Sociocultural O 
Vello Cárcere (lugar na Praza da Constitución s/n), de luns a venres (quedando 
excluídos sábados e domingos).  
 
As actividades organízanse por quendas semanais, que darán comezo o día 23 
de xuño do 2021 e rematarán o 3 de setembro.  
 

SEMANA NÚMERO DE PRAZAS 

1. 23 de xuño ao 25 de xuño  20 

2. 28 de xuño ao 02 de xullo 20 

3. 05 de xullo ao 09 de xullo 20 

4. 12 de xullo ao 16 de xullo 20 

5. 19 de xullo ao 23 de xullo 20 

6. 26 de xullo ao 30 de xullo 20 

7. 02 de agosto ao 06 de agosto 20 



 

 2 

 
 

 
As/os interesadas/os poderán solicitar praza nun máximo de TRES SEMANAS do 
total que se ofertan. Podendo sinalar, no caso de estar interesados, máis quendas 
para adxudicar as prazas vacantes, numerando a petición de prazas de acordo coa 
súa preferencia. 
 
As actividades darán comezo ás 10:15h. e finalizarán ás 13:45h. Establécese un 
horario de chegada e un de recollida para facilitar dita tarea aos titores das/os menores 
usuarias/os do campamento.  
 
O horario de chegada e benvida será de 10:00h. a 10:15h. O horario de recollida será 
de 13:45h. a 14:00h. 
 
A recollida das/os participantes do campamento realizarase por parte das 
persoas que presentaron a inscrición, no caso de non ser así, a persoa que 
acuda debe estar autorizada mediante escrito polos pais ou titores da/o menor.  
 
 

4. ACTIVIDADES, NORMAS DE PARTICIPACIÓN E MATERIAIS 
 

Os horarios das actividades do campamento son os seguintes: 
 

*Estrutura semanal das actividades. 

8. 09 de agosto ao 13 de agosto 20 

9. 16 de agosto ao 20 de agosto 20 

10. 23 de agosto ao 27 de agosto 20 

11. 30 de agosto ao 03 de setembro 20 

Horario Luns Martes Mércores Xoves Venres 

10:00 - 
10:15h. Chegada Chegada Chegada Chegada Chegada 

10:15 - 
11:30h. O Vello Cárcere Día 

Sinalado Feminismo Lectura e 
escritura Xogos 

 

11:30 - 
12:30h. 

Merenda + 
Tempo Libre 

Merenda + 
Tempo 
Libre 

Merenda + 
Tempo Libre 

Merenda + Tempo 
Libre 

Merenda + 
Tempo Libre 

 

12:30 - 
13:45h. Exposiciones Reciclaxe  

Promoción da 
lingua 

Personaxes 
históricos de 

Galicia 
Música 

 

 

13:45 - 
14:00h. Recollida Recollida Recollida Recollida Recollida  
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As/os participantes non poderán saír ou abandonar a actividade do campamento 
sen o acompañamento da nai, pai ou titores autorizados na inscrición. 
 
Gardaranse as normas de respecto entre as/os usuarias/os e cas/os monitoras/es. 
As e os usuarios/as deberán seguir as directrices sinaladas en todo momento polas/os 
monitores e responsables do campamento. Non está permitido ningún tipo de 
comportamento violento, físico e verbal. 
 
Todas/os as/os usuarias/os do campamento deberán participar nas actividades 
programadas. 
 
No caso de que a ou o participante presente algunha enfermidade, alerxia ou 
información relevante que se considere poida influír na participación nalgunha 
actividade ou pola que sexa necesario prestar especial atención, deberá 
comunicarse á organización antes do inicio do campamento. 
 
As/os usuarias/os do campamento deberán de manter unha hixiene individual 
diaria adecuada, para o correcto desenvolvemento e boa relación interpersoal. 
 
Todas/os as/os participantes deberán asistir ao campamento con roupa cómoda e 
ademais cun mandilón ou similar para protexer a roupa durante as actividades.  
 
Todas/os as/os participantes deberán acudir cunha mochila ben identificada 
(etiqueta, pegatina, marca, etc.) que inclúa os seguintes enseres, tamén identificados: 
 

• Unha pequena merenda para repoñer forzas a media mañá e seguir 
desfrutando con enerxía. 

• Botellín de auga que lles permita hidratarse durante as actividades. 
• Gorra para protexerse do sol durante as actividades ao aire libre. 
• Crema protectora solar. 

 
Non está permitidio utilizar no campamento: teléfono móvil, mp3, Ipods, Psp, 
Nintendo DS, tablets e ningún outro dispositivo electrónico. Tampouco é 
recomendable traer obxectos de valor que sexan inecesarios ou delicados. A 
organización do campamento non se fará responsable da pérdida, roubo ou 
extravío de ditos obxectos. 
 
O incumprimento destas normas por parte das/os participantes suporá a toma 
de medidas oportunas por parte da organización do campamento, reservándose 
o dereito de expulsión se considera que a situación producida pode influír de 
forma negativa no correcto desenvolvemento deste. 
 
 
 
 

 



 

 4 

5. SOLICITUDES DE ADMISIÓN 
 
O impreso de solicitude de inscrición e as bases estarán dispoñibles en: 
 
O Centro Sociocultural O Vello Cárcere de Lugo, Praza da Constitución s/n. 

 
Procederase ao PECHE DE SOLICITUDES DE INSCRICIÓN de cada quenda 
(semanas) OS VENRES DA SEMANA ANTERIOR ás 11:00h. Sendo excepcional a 
primeira semana do 23 ao 27 de xuño, na que se admitirán solicitudes ata o martes 
día 22 de xuño ás 13:00h. 

 
O modelo de solicitude inscrición deberá estar debidamente cumprimentado en 
todos so seus campos e firmado pola/o representante legal da ou do menor 
(nai/pai/titor legal), sen tachaduras que poidan inducir a erro. Entregraráselle unha 
fotocopia do impreso de solicitude de inscrición cumprimentado e firmado e unha 
fotocopia das bases. 

 
 

6. CRITERIO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS 
 
Adxudicaranse as prazas entre as nenas e nenos que teñan presentado debidamente 
cumprimentado e firmado en prazo, a súa solicitude de inscrición.  
 
En caso de ter máis solicitudes que prazas, realizarase un sorteo. Os sorteos 
serán públicos e levaranse a cabo os venres ás 12:00h. onde se extraerá unha letra 
a partir da que comezarán a asignarse as prazas por estricto orde alfabético do 
primeiro apelido.  
 

7. PROTECCIÓN DE DATOS 
 
De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección 
de Datos de Cáracter Persoal, infórmaselles de que os ses datos peronais son 
tratados polo Concello de Lugo coa finalidade de tramitar a súa solicitude. A persoa 
titular poderá exercer os seus dereitos de oposición, acceso, rectificación ou 
cancelación, a través do Rexistro Xeral deste Concello, con domicilio na Pza. Maior 
s/n, donde lle facilitarán o impreso correspondente, ou na forma prevista na Lei 
30/1992, de 26 de novembro.   

 
 

8. CONSENTIMENTO EXPRESO 
 
A presentación cumprimentada da solicitude de participación no Campamento Urbán 
de Verán de O Vello Cárcere 2021 supón a total aceptación destas bases.  
 
*Durante as actividades do Campamento levaranse a cabo as medidas hixiénico 
sanitarias que se atopen en vigor contra a COVID-19. 


