BASES ESCOLA D’ESTIU 2022
“ REAL CONCILIA”
1. Data
L’ escola d’estiu 2022 es realitzarà del 27 de juny al 29 de juliol, ambdós
inclosos.
2. Lloc de realització
Les activitats es realitzaran en el CEIP Sant Pere Apòstol de Real.
3. Destinataris
L’escola d’estiu “Real Concilia” està destinada a xiquets en edats compreses
entre els 3 i els 14 anys, amb un màxim de 180 participants.
4. Requisits
Per a participar en l’ escoleta d’estiu de Real , cal tindre edat compresa entre
3 i 14 anys.
En el cas que el nombre de sol·licitud supera al nombre de places oferides per
l’escoleta d’estiu REAL CONCILIA el criteris se selecció seran els els següents:
1º Durant el curs 2021-2022 ser alumne de l’escola Publica Santiago Apòstol
2º Membre de família nombrosa (Grau General) . (Documentació acreditativa:
Títol o carnet oficial expedit per la Generalitat Valenciana)
3º. Membre de família nombrosa (Grau Especial) . (Documentació acreditativa:
Títol o carnet oficial expedit per la Generalitat Valenciana) .
4ºMembre de família monoparental (Grau General)
acreditativa: Títol de família monoparental expedit per Conselleria) .

.

(Documentació

5º Membre de família monoparental (Grau Especial) . (Documentació
acreditativa: Títol de família monoparental expedit per Conselleria) . 5ºDiscapacitat de
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l'alumne o alumna. (Documentació acreditativa: Certificat o carnet oficial que ho
acredite)
6º Estar empadronat en el municipi de Real
5. Requisits per a ser beneficiaris de la subvenció
-Declaració responsable que en el sol·licitant no concorre cap de les
circumstàncies que impedisquen obtindre la condició de beneficiari de subvencions
públiques, establides en l'article 13 de la Llei General de Subvencions.
- No ser deutor de l’ajuntament.
En el cas que no es complisca els requisits per a ser beneficiari caldrà que es
pague el cost de 130€ tal i com consta en l'ordenança reguladora.
6. Termini d’inscripció
El període de matrícula estarà obert del 9 de maig al 17 de juny de 2022.
7. Lloc d’inscripció
Les sol·licituds d’inscripció dirigides a l'alcalde-president de la corporació es
presentaran per mitjà de model específic (ANNEX I) a través del registre d'entrada de
l'Ajuntament Real o per mitjans electrònics (Seu Electrònica de l'Ajuntament de Real).

1. Model específic de sol·licitud d'inscripció Escola d'Estiu (ANNEX I)
degudament emplenat i firmat per ambdós progenitors o representants legals.
En cas de separació, divorci o cessament de la convivència, la sol·licitud d'inscripció es
firmarà pel progenitor que tinguera atribuïda la guàrdia i custòdia. Quan la guàrdia i
custòdia siga compartida, ambdós progenitors hauran de firmar la sol·licitud.
En famílies monoparentals, la sol·licitud d'inscripció es firmarà per la persona
progenitora.
2. En cas de separació, divorci o cessament de la convivència: Sentència
judicial i/o conveni regulador o document públic en què conste la custòdia del menor.
3. Justificant del pagament de la Taxa.
4. Fulla d’autoritzacions (eixides i fulla de recollida dels menors)
9. Preu
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8. Documentació que cal aportar

El cost de l'escoleta d’estiu de REAL CONCILIA serà de 20 €, ja que està
subvencionada una part per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i el cost per
alumne disminueix.
El
pagament
es
pot
realitzar
en
les
oficines
bancaries
col·laboradores(Caixabank, Santander o Cajamar) mitjantçant transferència bancaria al
número de conter:



CAIXA BANK: ES02 2100 8750 2113 0019 7376



SANTANDER: ES86 0030 3214 5003 7510 0273



CAJAMAR : ES34 3058 7100 0227 3210 0012

Només s'entendran inscrits en l'escola els/les xiquets/es que hagen fet
efectiva la liquidació.
10.Places vacants
En el cas que, una volta finalitzat el període de matrícula, quedaren places
vacants s’oferira un dia per a completar l’aforament.
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L’alcalde , en Real a la data de la signatura electrònica

