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ACTIVIDADES DE VERÁN 2021 EN TOQUES 

Campus deportivo e Campamento de verán 

 

DURACIÓN:  

Campus deportivo: 1 xullo – 30 xullo 

Campamento de verán: 5 semanas, desde o 28 xuño 2021 ata 30 de xullo 2021 

HORA:  10:30 – 14:00 

PRECIO: 30 euros cada nena/o  [Ordenanza fiscal reguladora de taxa de campamentos 

(nº 13), publicada no BOP nº 3 do 07/01/2014] 

IDADE:  

Campus deportivo: 2011-2003 

Campamento de verán: 2017- 2009 

LUGAR ONDE SE LEVARÁ A CABO O CAMPAMENTO: aula da natureza, 

polideportivo , piscina e arredores. 

INSCRICIÓN: 

Desde o día 14 de xuño 2021 ás 9 da mañá ata o día 17 de xuño 2021 ás 2 da tarde. 

Non se admitirán inscricións nin antes nin despois das datas establecidas. 

Hai que vir ao concello ou presentar pola sede electrónica e:  

- Cumprimentar unha ficha de inscrición, 

- Asinar as bases dos campamentos e protocolo COVID,  

E so para os campamentos de verán: 

- Aportar documentación que acredite o nivel de renda da unidade familiar (DOG nº 49, 

Resolución do 2 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade): 

  1. Declaración Renda 2019 ou 

 2. Certificado negativo de facenda ou 

 3.Xustificante/Certificacións de prestacións do INEM, nóminas, pensións… 
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Día 21 de xuño 2021 , publicaranse as listas de admitidas/os. 

Día 22 e 23  de xuño 2021: Pagar no Banco  Santander,  

nº de conta:  ES07 0238 8194 1306 6000 0369 

Facer constar nome da/o nena/o que participa. 

Traer en persoa ou por calquera outro medio dixital o xustificante de pago ao concello. 

 

PRIORIDADE 

Ao contar con prazas limitadas, o concello marca prioridades para participar nos 

campamentos:  

1. Terán prioridade as/os empadroadas/os en Toques e asistentes ao CEIP de 

Toques e fillas/os de traballadoras/es. 

2. Despois, terán prioridade as/os nenas/os por orde de inscrición e, este ano. 

3. Como novidade,e so no campamento de verán, teranse en conta as rendas por 

unidade familiar máis baixas. 

 

Este ano, como é ben sabido por todas/os, a situación  sociosanitaria condiciona todas as 

actividades de lecer e os campamentos de verán. 

O funcionamento do campamento será organizado coa máxima exhaustividade para 

evitar consecuencias non desexables ou posibles prexuízos. 

O Concello de Toques vaise rexer polas ordes que van ir sendo publicadas no DOG que 

fan referencia ás restricións por mor da COVID. No momento da redacción destas 

bases, baseámonos na orde 109 bis, do xoves 10 de xuño 2021. 

Toda a  programación, os protocolos e bases que regulan os campamentos poden 

variar dependendo da situación sanitaria e sempre que o Concello de Toques o 

considere oportuno. 
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