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FINDE NA NEVE
Finde na Neve é unha saída de fin de semana á Estación Invernal  de Leitariegos (León) que se
desenvolverá entre o 10 e o 12 de marzo de 2023, con saída en bus o venres pola tarde e regreso o
domingo tarde noite.  Con esta iniciativa preténdese fomentar  un ocio saudable e de contacto coa
natureza, ademais de fortalecer as experiencias conxuntas e as relacións interpersoais da mocidade.

A saída  inclúe:  desprazamento  ida  e  volta  en  autobús,  aloxamento  e  pensión  completa  3D/2N
(Albergue Laciana Natura),  forfait  2D, alugueiro de material  de esquí 2D (esquís, botas, bastóns e
casco), curso de esquí 4h (un/ha monitor/a por 10 participantes), seguros, monitores/as acompañantes
24h.
O servizo de pensión completa comeza coa cea do venres 10 de marzo e remate coa comida do
domingo 12 de marzo.

Ofértanse un máximo de 40 prazas (mínimo 25) para a mocidade de Ames entre os 15 (nados en
2007) e os 30 anos. Terán preferencia os/as participantes empadroados/as en Ames (comprobarase de
oficio).

INSCRICIÓN

Ábrese un prazo de inscrición do 15 ao 21 de febreiro. 

As prazas serán cubertas por rigorosa orde de inscrición no rexistro.

Presentarase  preferiblemente  a  través  do rexistro  telemático na  sede  electrónica  do  concello
(https://sede.concellodeames.gal) ou presencialmente no rexistro de calquera administración pública
adherida á plataforma de intercambio rexistral (SIR).

Documentación a presentar:

• Ficha de inscrición cuberta e asinada

• Copia do DNI do/a participante e do/a pai/nai/titor-a en caso de menores

• Copia da tarxeta sanitaria 

• Certificado médico (no caso de que o/a participante teña tratamento ou doenza que deba ser
tido en conta, (de igual xeito, no caso de medicación específica ou alerxia alimentaria ou doutro
tipo).

O 24 de febreiro publicarase a lista de inscritos/as na páxina web municipal e nos taboleiro
oficiais do concello.

CUSTE E PAGAMENTO (AUTOLIQUIDACIÓNS)

O transporte e parte do custe das prazas serán financiadas pola Concellería de Xuventude, resultando
un custe para o/a usuario/a de 158,00€*. 

(*) Prezo público aprobado en Xunta de Goberno Local con data 02/02/2023, publicado no BOP nº27 de 08/02/2023. 

Deberá  facer  o  abono  da  actividade  e  deste  xeito  formalizar  a  inscrición  SÓ despois  de  que  o
departamento  de  Xuventude  confirme  a  súa  praza.  Enviaráselle  o  impreso  de  pagamento

https://sede.concellodeames.gal/
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(autoliquidación) ao correo electrónico facilitado na inscrición. Neste documento indicaráselle o prazo
no que debe realizarse o abono.
En caso de dispor de Certificado Dixital ou DNI electrónico poderá descargala autoliquidación a través
do enlace “Oficina Virtual  Tributaria”  que figura  na web municipal  (www.concellodeames.gal)  ou a
través da banca electrónica de  ABANCA.

De non aboar o importe no prazo establecido, considerarase baixa inmediata no servizo sen posibilidade de recuperar
os importes aboados, agás causa xustificada.

EXENCIÓN DA TAXA

Exención do 100% da taxa: nos casos de emerxencia social, que conten con resolución do Concello
de Ames, tendo en conta o previsto no artigo 11.7 da Ordenanza Fiscal Xeral de xestión, recadación e
inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público do Concello de Ames e o regulamento
de emerxencia social do concello. De selo caso, deberase axuntar a documentación específica que
acredite tal condición mediante informe dos servizos sociais municipais.

RENUNCIA A PRAZA E DEVOLUCIÓN DA TAXA

No caso de que, por algún motivo xustificado, tivese que renunciar á praza, presentará instancia a tal
efecto a través da sede electrónica ou presencialmente no rexistros municipais.

As cantidades aboadas soamente serán devoltas cando non se poda utilizar o servizo por causa de
forza maior non imputable ao interesado/a. Estas causas deberán ser debidamente xustificadas na
solicitude de devolución que se formule, debendo achegar a esta os documentos xustificativos que en
cada caso correspondan. Fóra destes casos, non se efectuarán devolucións das cantidades aboadas.

A omisión,  falsidade dos datos o  dos documentos achegados serán causa de denegación,  con independencia  da
incoación do correspondente expediente sancionador.

+ Info: Xuventude Ames XA!.
xuventude@concellodeames.gal

http://www.concellodeames.gal/
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INSCRICIÓN FINDE NA NEVE

DATOS DO/A PARTICIPANTE:

Nome e apelidos 

Data de nacemento   DNI 

Tfno   Correo el  

Enderezo postal 

EN CASO DE MENORES: 

Nome apelidos pai/nai/titor-a 

DNI  Correo electrónico 

Tlfno  Parada bus         MILLADOIRO            BERTAMIRÁNS

DECLARO:

Estou empadroado/a. (Comprobarase de oficio).

Non estou empadroado/a.

Teño as condicións físicas e de saúde que me permiten participar na saída

Sei esquiar ben        Teño pouca experiencia           É a primeira vez que vou esquiar

PRESENTO XUNTO A ESTA FICHA:

Copia DNI participante e do DNI do/a pai/nai/titor-a (en caso de menores).

Copia da tarxeta sanitaria.

Certificado médico (só no caso de doenza que deba ser tida en conta).

  Exención total taxas (casos de emerxencia soc informados por Servizos Sociais municipais).

Información relativa ao tratamento dos seus datos persoais:
• O responsable do tratamento dos datos achegados pola persoa solicitante é o Concello de Ames. Os datos serán tratados coa finalidade

específica do concello, de conformidade coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello
sobre protección de datos de carácter persoal, pola Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de  datos persoais e garantía dos
dereitos dixitais e demais disposicións de aplicación.

• Conforme ao artigo 6 do Regulamento 2016/679, a lexitimación do tratamento está baseada nunha obriga legal, no interese público e no
consentimento das persoas interesadas nestas actividades. 

• O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais ou os que legalmente sexan de
obrigado cumprimento. 

• Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión á empresa que presta o servizo “FINDE NA NEVE”; se fose necesaria algunha
outra cesión a terceiros, será previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.

• As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación do tratamento e portabilidade, así como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de
perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano responsable do tratamento dos datos (Concello de Ames).
Tamén poderán exercitar os seus dereitos ante o Delegado de Protección de Datos do Concello no enderezo dpd@concellodeames.gal

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE AMES

mailto:dpd@concellodeames.gal
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DATOS MÉDICOS E DE INTERESE

TIPO DESCRICIÓN DOSE/HORA
MEDICACIÓN
PRESCRITA

ALERXIAS E/OU
INTOLERANCIAS
ENFERMIDADES

Nº PE
PESO 

ESTATURA

AUTORIZACIÓNS

 AUTORIZO  NON AUTORIZO ao Concello  de  Ames  ao  uso  de  imaxes  e/ou  gravacións,
individuais  ou  en  grupo  nas  que  apareza  a  miña  imaxe  (no  caso  de  menores  dará  consentimento  o
pai/nai/titor-a) realizadas nas distintas actividades en que participe. Poderán destinarse á súa difusión a
través  de  calquera  medio  de  comunicación  audiovisual  ou  impreso  así  como  ao  arquivo  para  a  súa
utilización en campañas de promoción ou calquera documento que se publique a instancias do Concello.

SÓ EN CASO DE MENORES

AUTORIZO  NON AUTORIZO ao monitorado  da  saída á  administración  do/s  medicamento/s
prescritos   ao meu fillo/a   na/s dose/s e no horario especificado, eximindo de toda responsabilidade ao Concello.

AUTORIZO   NON AUTORIZO ao monitorado da saída para que en caso dunha emerxencia ou porque
as circunstancias o fagan aconsellable, poidan trasladar ao antedito/a participante ao centro de saúde, domicilio, etc.

AUTORIZO baixo a miña responsabilidade, a recoller ao meu fillo/a o día de chegada, aos/ás maiores de idade:

D/Dna. DNI 

D/Dna. DNI 

Asdo.: 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE AMES
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