
INFORMACIÓN VIMIVERÁN

Prazas 100 Idades Nados entre o 2008 e 2016

Quenda 1
Quenda 2

1 – 17 xullo
20 – 31 xullo

Quenda 3
Quenda 4 

3 – 14 agosto
17 – 28 agosto

Prazo insc. Do 22 ao 26 de xuño ás 14:00

Prezo 1 quenda: 35€ 2 quendas: 60€ 3 quendas: 80€ 4 quendas: 90€

Descontos: 2º irmán/irmá 15% | 3º irmán/irmá 40%
O pago da inscrición efectuarase unha vez rematado o prazo de inscrición e se asignen
as prazas.

Preferencia:
1. Empadroados en Vimianzo con necesidade de conciliación (ámbolos dous pais  traballan e non

teñen posibilidade de deixar ao/s menor/es a cargo dun adulto).
2. Empadroados en Vimianzo.
3. Non empadroados en Vimianzo con vivenda familiar no concello ou que estudan nun dos CEIP do

concello.
4. Non empadroados en Vimianzo.

No caso de que as inscricións superen o límite de prazas,  estas asignaranse atendendo estritamente á orde
de preferencia establecido no punto anterior. Para o caso de que sexa preciso determinar a asignación de
prazas nalgún dos grupos de preferencia, realizarase un sorteo para a ocupación das mesmas. Dito sorteo
consistirá na elección ao azar dunha letra do alfabeto, que se corresponderá coa inicial do primeiro apelido,
de xeito que se comezará a contar a partir da primeira persoa da lista (ordenada alfabeticamente) que
comece por dita letra ata completar o número de prazas. 

A crise sanitaria provocada polo COVID-19 supón a necesidade de adaptar as actividades, extremando as
precaucións e normas hixiénico-sanitarias2 establecidas polas autoridades competentes, prestando especial
atención a: 

• Distanciamento  social:  manter  a  distancia  de  1,5  m.  priorizando  actividades  que  faciliten  o
distanciamento e uso das máscaras de protección senón fose posible.

• Recepción e recollida escalonada ou distribuída en distintas localizacións para evitar aglomeracións.
• Desinfección de mans á entrada, tras cambiar de actividade, antes e despois das comidas e despois

de ir ao lavabo.  
• Redución das ratio monitor-alumna/o prestando especial atención para que os distintos grupos non

teñan interacción entre si.
• Dotar  aos  espazos  onde  se  desenvolva  a  actividade  das  pertinentes  medidas  hixiénicas

(dispensadores de xel, papeleiras de pedal, dispensadores de papel, carteis informativos,...)

Coa finalidade de adaptar a actividade do VIMIVERÁN á nova normalidade vémonos na obriga de modificar
a súa dinámica tradicional polo que se evitarán actividades e xogos que impliquen contacto físico, veladas,
viaxes e excursións que impliquen desprazamentos en autobús, actividades na piscina,...

É moi probable que teñamos que distribuír os grupos en distintos puntos do concello onde dispoñamos de
instalacións municipais co fin de evitar aglomeracións e a interacción entre grupos. Dita distribución farase
atendendo ao número de inscritos e á procedencia dos mesmos.

Antes de cubrir o formulario le atentamente a seguinte información



Observacións

• De conformidade co establecido na Lei Orgánica 3/2018,  de 5 de decembro, de Protección de Datos e
Garantía dos Dereitos Dixitais1, informámolo/a de que os datos declarados pasarán a formar parte dos
arquivos da concellería  de Benestar  Social,  Promoción da Igualdade,  Cultura,  Deporte,  Xuventude e
Ensino,e de que o responsable do seu tratamento será o Concello de Vimianzo. Os ditos datos serán
usados para xestionar as actividades deportivas e culturais organizadas polo concello. 

• O  Concello  de  Vimianzo  poderá  publicar  listaxes  das  persoas  solicitantes  coa  finalidade  de  darlles
publicidade ás listaxes de persoas admitidas nas actividades. As persoas inscritas poderán exercer os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, ao abeiro da lexislación vixente, perante a Sra.
Alcaldesa do Concello de Vimianzo.

• A persoa  inscrita,  ou no  seu  caso o/a  titor/a,dá  a  súa conformidade para o  uso  de fotos  co  fin  de
incorporalas ao expediente das escolas culturais e deportivas,e a elaboración dunha memoria final, ou
mesmamente aparecer na páxina web,revistas e en carteis anunciadores das actividades propias das
escolas culturais e deportivas. Calquera uso distinto dos especificados está prohibido.

• O Concello de Vimianzo resérvase o dereito de efectuar as modificacións de instalación, profesorado e
horarios que considere oportunas.

Cómo inscribirse?

Para formalizar a inscrición na actividade VIMIVERÁN deberedes presentar por sede electrónica (require 
posuír sinatura dixital) ou presencialmente na CASA DA CULTURA dende o luns 22 ata o venres 26:

1. O formulario de inscrición correctamente cuberto e asinado pola nai, pai ou titor legal.

2. Asinar a admisión de risco e exención de responsabilidade en relación co COVID-19

No caso da presentación presencial e coa finalidade de evitar aglomeracións e esperas será imprescindible 
achegarse á Casa da Cultura co impreso de inscrición totalmente cuberto e asinado, xunto co resto da 
documentación requirida.
O/A solicitante asina, no momento de formalizar a inscrición, unha declaración responsable de que todos os 
datos achegados son certos. O concello poderá requirir, se o estima conveniente, que se acrediten os datos 
coa documentación pertinente.
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Apelido Nome NIF / CIF

Enderezo Nº Parroquia CP Concello

Teléfono móbil 1  Teléfono móbil 2 Necesidade de conciliación
Os proxenitores traballan os dous e non teñen posibilidades de conciliar?
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Apelidos Nome NIF / CIF

Data nacemento | Entre 2008 e 2016 (ambos incluídos) Empadroado/a no concello | Indica a opción que corresponda

Actividade | Indica onde queres inscribirte Quendas | Indica a quenda ou quendas nas queres inscribirte

Quenda 1
1 – 17 xullo

Quenda 2
20 – 31 xullo

Quenda 3
1 – 14 agosto

Quenda 4
17 – 28 agosto

Alerxias | Indica que se padece algún tipo de alerxia e de cal ou cales se trata
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Apelidos Nome NIF / CIF

Data nacemento | Entre 2008 e 2016 (ambos incluídos) Empadroado/a no concello | Indica a opción que corresponda

Actividade | Indica onde queres inscribirte Quendas | Indica a quenda ou quendas nas queres inscribirte

Quenda 1
1 – 17 xullo

Quenda 2
20 – 31 xullo

Quenda 3
1 – 14 agosto

Quenda 4
17 – 28 agosto

Alerxias | Indica que se padece algún tipo de alerxia e de cal ou cales se trata
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Apelidos Nome NIF / CIF

Data nacemento | Entre 2008 e 2016 (ambos incluídos) Empadroado/a no concello | Indica a opción que corresponda

Actividade | Indica onde queres inscribirte Quendas | Indica a quenda ou quendas nas queres inscribirte

Quenda 1
1 – 17 xullo

Quenda 2
20 – 31 xullo

Quenda 3
1 – 14 agosto

Quenda 4
17 – 28 agosto

Alerxias | Indica que se padece algún tipo de alerxia e de cal ou cales se trata

DECLARACIÓN RESPONSABLE
• O/A asinante declara que os datos que achega son certos. No caso de que se detecte algunha falsidade neles o alumno/a será dado de baixa

nas actividades nas que se inscriba.
• O/A alumno/a,  ou de ser o caso o titor/a,  declara que non padece ningunha enfermidade que o incapacite para o desenvolvemento da

actividade e que ten feitas as oportunas revisións médicas.
• Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais1

COVID-19
• O/A asinante acepta as medidas de prevención e contención COVID-19 nas que se vai desenvolver a actividade2.
• O/A asinante declara que ningún dos participantes inscritos padecen síntoma algún de COVID-19 ou sospeita en referencia ao mesmo. Así

mesmo, coñecen e asumen voluntariamente o risco de contaxio da COVID-19 que supón a realización de calquera actividade grupal.
• O/A asinante acepta notificar de xeito inmediato á organización da actividade calquera problema de saúde vinculado ao COVID-19 da que teña

coñecemento durante o desenvolvemento da actividade.

Vimianzo,            de                    de 2020

Sinatura da persoa solicitante

SI existe necesidade de conciliación NON existe necesidade de conciliación



Admisión  do  risco  e  exención  de  responsabilidade  en  relación  co
Coronavirus/COVID-19

O Coronavirus, COVID-19, foi  declarado como pandemia mundial  pola Organización Mundial  da
Saúde, é extremadamente contaxioso, pode ser letal e o seu principal método de propagación é ao
través do contacto de persoa a persoa. 

As  autoridades  sanitarias  estableceron  un  abano  de  medidas  que  a  título  enunciativo  e  non
limitativo inclúen o distanciamento social, evitar as aglomeracións de persoas e o uso de medidas
de prevención do contaxio tales como máscaras.

A empresa ou empresas prestadoras do servizo  e o Excmo. Concello de  Vimianzo (en adiante os
organizadores)  adoptarán  para  a  organización  desta  actividade  todas  as  medidas  sanitarias  de
prevención que dispoñan como obrigatorias as autoridades sanitarias, educativas e laborais.

Porén, os organizadores infórmanlle que non poden garantir que vostede, os seus fillos ou as súas
familias non se infecten con COVID-19 como consecuencia do desenvolvemento da actividade.

Poñemos no seu coñecemento que esta actividade podería aumentar o risco para os seus fillos e as
súas familias de contraer COVID-19.

Ao prestar a súa aceptación a esta cláusula recoñece ter sido informado da natureza contaxiosa do
COVID-19 e do incremento do risco de contaxio que podería supoñer a asistencia do seu fillo ou filla
a esta actividade, e asume voluntariamente o risco de que os seus fillos e/ou fillas e as persoas que
estean  en  contacto  con  eles  poidan  estar  expostos  e/ou  infectados  por  COVID-19  e  que  esa
exposición, sexa directa ou indirecta, pode derivar en lesións e danos persoais e enfermidades que
poderían ocasionar incapacidades, mesmo permanentes ou a morte.

Asemade,  ao  aceptar  esta  cláusula  recoñece  expresamente  que  o  risco  de  estar  exposto  ou
infectado por COVID-19 pode resultar das accións, omisións e neglixencias propias e de outros,
incluíndo, pero sen estar limitado, a empregados da empresa ou empresas prestadoras do servizo,
Empregados municipais, empregados de empresas auxiliares que presten servizos de almorzo ou
comedor, voluntarios, coordinadores e resto de participantes da actividade e as súas familias.

Polo exposto, vostede acepta libre e voluntariamente asumir todos os riscos antes mencionados e
asume libre e voluntariamente a súa responsabilidade exclusiva por calquera lesión aos seus fillos,
á  súa  familia  ou  a  vostede  mesmo,  incluíndo,  pero  sin  estar  limitado  as  lesións  persoais,
discapacidade e morte,  EXONERANDO EXPRESAMENTE á  empresa ou empresas  prestadoras  do
servizo  e ao Excmo. Concello de  Vimianzo  de calquera responsabilidade por enfermidade, dano,
discapacidade,  lesións  ou  morte  que  poidan  estar  relacionadas  coa  COVID-19,  renunciando
expresamente a calquera reclamación, responsabilidade ou gastos de calquera tipo, en que vostede
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ou a súa familia e/ou fillos puideran incorrer en relación coa asistencia dos seus fillos e fillas a esta
actividades.

Asemade,  no seu propio nome e no dos seus fillos e fillas comprométese a non demandar ou
querelarse contra a empresa ou empresas prestadoras do servizo e ao Excmo. Concello deVimianzo,
así como aos seus empregados, axentes e representantes, renunciando expresamente a todas e
cada unha das responsabilidades, accións, danos, costas ou gastos de calquera tipo que xurdan de
ou estean relacionados con esta actividade e declara entender e aceptar expresamente que esta
exención  inclúe  calquera  reclamación  baseada  nas  accións,  omisións  ou  neglixencias  dos
empregados, axentes, subcontratados e representantes dos organizadores, xa sexa que a infección
por COVID-19 ocorra antes, durante ou despois da participación nesta actividade.

LIN,  ENTENDO  E  ESTOU  CONFORME  CON  ESTA  CLÁUSULA,  ACEPTANDO  LIBRE,  VOLUNTARIA  E
EXPRESAMENTE A TOTALIDADE DO EXPOSTO NA MESMA.

Vimianzo, a                    de                                     de 2020

Asdo: 

Praza do Concello, nº 6
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