ENCONTRO DA MOCIDADE: SAN SIMÓN 2017

Datas: 21,22,23,24 de agosto

*A reunión coas familias e participantes terá lugar o venres 21 de xullo ás 13 h no
Multiusos, Arcade

LISTADO DE PERSOAS ADMITIDAS CON PRAZA
REXISTRO NOME
1 Alexandre

APELIDOS
Alfaya Cainzos

2 David

Castellano Extremadouro

3 Blanca

Quiñones Rodríguez

4 Aloia

Lopez Martinez

5 Manuel

González Fernández

6 Gabriel

Castro Ochoa

7 Marco

Campos García

8 Antía

Extremadoiro Fraguas

9 Mara

Franco Rodríguez

10 Iria

Pardal Loureiro

11 Paula

Canosa Álvarez

12 Uxía

Vidal Rubianes

13 Gabriel

Alonso Martínez

14 Lucía

Muíños Pérez

15 Hugo

Lorenzo San José

16 Naiara

Pereira Salinas

17 Anxo

Barcia Ferreira

18 Lola

Barros Reguera

19 Marta

Alonso Montoto

20 Sara

Calvar Peón

21 Valeria

Cima Orge

22 Joel

Seoane González

23 Fernando

Castro Martínez

24 Alejandro

calvar Blanco

25 Iago

Lorenzo Miguez

26 Carla

Fernández Crespo

27 Olalla

González Jorge

28 Carlos Ramón

Rodríguez Vidal

29 Pablo

Vidal Orge

30 Rut

Ramos Vidal

31 Daniel

Gallego Couñago

32 Alejandro

Verde Fernández

33 Paula

Estévez Couñago
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34 Raúl

Sánchez Alonso

35 Laura

Orge García

36 Fabio

Crespo Gámez

37 Cecilia

Alonso Balado

38 Yulema

Miguez Alvarez

39 Isaac

Abengoza Martínez

40 Oscar

Alvarez Vidal

41 Anxo

Fernández Rodríguez

42 Unai

Lafuente Corbacho

43 Claudia

Amoedo Veiga

44 Nerea

Miranda Collazo

45 Sabela

Campo Montero

46 Mara

Vidal Couñago

47 Juan Andrés

Cernadas Orge

48 Gabriele

García Nowak

49 Daniela

Vérez Cameselle

50 Mateo

Crespo Soto

LISTADO DE PERSOAS EN ESPERA SEN PRAZA
EN ESPERA
51 Jacobo

Arosa Rivas

52 Agustin

Amoedo Mos

53 Adrián

Couñago Hernández

Criterios de admisión:
As prazas cubriranse por orde de inscrición tendo en conta:
-

en primeiro lugar, persoas empadroadas no Concello de Soutomaior

-

en segundo lugar, orde de entrada.

E, a partir de aquí, se quedan prazas vacantes unha vez rematado o prazo de
inscrición adxudicaranse si quedan prazas vacantes ás:
-

persoas non empadroados/as no Concello que se inscribisen tendo en conta
a orde de entrada da solicitude.

Se hai máis solicitudes que prazas abrirase unha lista de agarda coas persoas
interesadas. As baixas soamente se cubrirán ata o primeiro día de actividade e iranse
chamando

seguindo

os

criterios

anteriores

de

admisión.

Unha

vez

recibida

a

comunicación e aceptada a praza ofrecida deberase efectuar o pagamento no prazo
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establecido. Sen non se puidese contactar coa persoa interesada ou esta non
efectuase o pagamento en prazo será dada de baixa e contactarase coa seguinte
persoa na lista de agarda.

Se realizo o aboamento da praza e finalmente o/a solicitante non pode acudir, é
posible a devolución dos cartos?
Para ter dereito á devolución do importe aboado da praza adxudicada a persoa
interesada deberá solicitar por escrito a renuncia á praza e a devolución SEMPRE E
CANDO se desen algunha destas circunstancias:
Só se terá dereito á devolución do importe da cota de inscrición:
-

Cando non se obteña praza.

-

Cando non se iniciase a actividade e antes de que se lle confirme e acepte a
praza. Tamén no caso de que haxa lista de agarda para cubrir esa vacante.

-

No caso de impedimento da persoa interesada para asistir á actividade
por algún dos seguintes motivos debidamente xustificados:
o

Enfermidade, accidente ou outros (deberá achegar o correspondente
xustificante médico)

o

Motivos

familiares,

enfermidade

ou

accidente

grave

dun

familiar,

falecemento ou outros (deberá achegar xustificación do motivo)
Coa maior brevidade posible a persoa interesada deberá comunicarlle a renuncia á
praza, por teléfono ou por correo electrónico á dirección omix@soutomaior.com ou
por teléfono á OMIX no número 986700822; si a OMIX está pechada por vacacións
comunicarase nas oficinas centrais do Concello no número 986705106 co fin de que
poidamos realizar as xestións de adxudicación desa praza á seguinte persoa da lista
de agarda.
A presentación da solicitude de devolución da cota de inscrición deberase efectuar en
canto se produza algún destes motivos que xustifican a renuncia coa achega do
correspondente xustificante
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-

No caso de non prestación do servizo por causas non imputables á
persoa interesada ou anulación da actividade pola Administración.

A

presentación da solicitude de devolución da cota de inscrición deberase
efectuar no prazo de 20 días naturais contados desde que o Concello
comunique as causas da non prestación do servizo. Para estes efectos as
persoas

interesadas

devolución

de

dispoñen

cota

de

dun

modelo

inscrición,

normalizado

que

poderá

de

solicitude

descargarse

de
na

páxina www.soutomaior.com
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