
 
Concello de Oza-Cesuras

ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN NAS VACACIÓNS DE SEMANA SANTA 
2017

BASES QUE REXEN O CAMPAMENTO “MAÑÁS EN VERDE II: Por un futuro 
en verde” 2017

 

1)      OBXECTO

 O obxecto destas bases é organizar o desenvolvemento das actividades de conciliación 
nas vacacións de semana santa 2017 denominado “Mañás en Verde II: Por un futuro en 
verde”  2017,  para  proporcionar  unha  alternativa  de  lecer  saudable  mediante  a 
realización  dunha  ampla  variedade  de  actividades  de  carácter  educativo,  lúdico  e 
deportivo durante o período de vacacións de semana santa 2017 dos nenos e nenas, 
ademáis de contribuír á conciliación da vida familiar e profesional.

2)      DESTINATARIOS

O Campamento “Mañás en Verde  II:  Por un futuro en verde” 2017, está  dirixido  a 
nenos/as con idades comprendidas entre os 3 e os 14 anos empadroados no concello. 

Excepcionalmente,  no  suposto  de  que  quedasen  prazas  vacantes,  poderán  participar 
nenos/as  con  idades  comprendidas  entre  os  3  e  os  14  anos  empadroados  noutros 
concellos.

 3)      DESENVOLVEMENTO CAMPAMENTO “MAÑÁS EN VERDE II: Por 
un futuro en verde” 2017

Prazas: O número máximo previsto de participantes é de 30 nenos/as.

Se non se acada un mínimo de 14 participantes non se levará a cabo a actividade.

 4)      DATA, HORARIOS E DURACIÓN

O Campamento “MAÑÁS EN VERDE II: Por un futuro en verde” 2017 levarase a cabo 
durante  días  10,  11,  12  e  17  de  abril  de  2017  en  horario  9:00   a  14:00  horas 
conforme o seguinte detalle:

  9:00 horas: chegada dos nenos e nenas e presentación das actividades

 9:15 horas: inicio das actividades

. 11:15 horas: merenda 

. 11:45 horas:  continuación das actividades

. 13:45  horas:  recollida, avaliación e despedida 

5)      LUGAR DE CELEBRACIÓN



 
Concello de Oza-Cesuras

O Campamento “MAÑÁS EN VERDE II: Por un futuro en verde” 2017 desenvolverase 
principalmente  no  edificio  de  servizos  múltiples  sito  en  Lois,  nº  33  -  Oza.  Porén, 
poderán  realizarse  actividades  noutros  emprazamentos,  así  coma  excursións  (coa 
correspondente autorización expresa do pai/nai/titor/a)

 6)      COTA DE PARTICIPACIÓN

40 euros por neno/a.

Non obstante os nenos/as empadroados en OzaCesuras terán unha bonificación de 20 
euros  ( prezo final: 20 euros).

A cota de participación cobrarase mediante domiciliación bancaria.

7)      LUGAR E PRAZO DE PREINSCRICIÓN E PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES

O prazo de preinscrición, que se anunciará na web do concello, comezará o día 7 e 
finalizará o 14 de marzo (ambos inclusive). 

A  solicitude  para  poder  participar  nestes  campamentos  poderá  presentarse 
presencialmente en calqueira dos rexistros administrativos municipais (Lois, 33 – sede 
Oza- ou Forte Bragade, 1 – sede Cesuras -), cubrindo o formulario dispoñible na web do 
concello  ou  ben  de  xeito  telemático  mediante  o  modelo  de  solicitude  xeral  dos 
procedementos  normais  da  sede  electrónica  do  concello 
(https://ozadosrios.sedelectronica.es)  achegando  á  mesma  o  formulario  de  solicitude 
dispoñible na web do concello para a realización deste trámite.

A admisión será por rigorosa orde de inscripción en calqueira dos rexistros municipais 
indicados de conformidade co establecido na cláusula segunda.

Non obstante, se ao remate do prazo de preinscrición e presentación de solicitudes se 
superase  o  número  mínimo  establecido  de  participantes,  poderán  admitirse  novas 
solicitudes ate que se cubran o total de prazas previstas.

Oza-Cesuras, 2 de marzo de 2017

O ALCALDE,

Asdo.- José Pablo González Cacheiro

https://ozadosrios.sedelectronica.es/
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