NORMAS DE RÉXIME INTERNO
Os mozos e mozas, a súa chegada a Galicia, dividiranse en grupos tendo en conta as
prazas asignadas pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da
Xunta de Galicia á Secretaría Xeral da Emigración en cada actividade, e tamén segundo
os tramos de idade dos participantes. Cada un destes grupos rotará por dúas
instalacións en diferentes provincias galegas e permanecerán seis días consecutivos en
cada unha delas. Na instalación inicial os mozos integraranse con outros procedentes
de comunidades galegas do exterior de outros países e tamén con mozos residentes en
Galicia, cos que convivirán durante os 12 días que dura o programa.
Os equipos de monitores para “Cultura e Camiño” e para “O mar de Galicia” están
especializados na organización de actividades de tempo libre e as instalacións contan
con persoal sanitario 24 horas ao día.
As actividades e instalacións funcionan cun réxime interno, necesario tanto para o
correcto desenvolvemento da convivencia, como dos programas de actividades
previstos.
Os participantes no programa procedentes do exterior incorporaranse ás actividades
co mesmo réxime interno que o resto dos mozos de Galicia e doutras comunidades
autónomas de España se os houbera, e que será o fixado polo equipo directivo de cada
instalación ou rota. Non obstante, con carácter xeral, debe coñecerse que:
Xa que imos convivir durante uns días e tendo en conta que somos un grupo e temos
que funcionar como tal, queremos que todos e todas (participantes e equipo técnico)
teñades claras algunhas cousas, para que a actividade se desenvolva do mellor xeito
posible:
1. Participamos dun programa financiado con cartos públicos, polo que teremos a
responsabilidade de participar nas actividades previstas e ser puntuais.
2. As indicacións do equipo técnico non son arbitrarias nin pretenden tratarvos
como nenos, senón que son necesarias para o funcionamento dun grupo, polo
que teremos que atendelas.
3. Compartiremos as instalacións con máis xente, así que é importante que todos
e todas as respectemos e as manteñamos en orden. Igualmente coidaremos as
instalacións exteriores, procurando mantelas limpas.
4. Agás en casos de forza maior, non utilizaremos teléfonos móbiles nos
momentos da actividade, xa que distraen e dificultan o normal
desenvolvemento da mesma.
5. Pola nosa propia seguridade teremos que respectar as decisións do persoal
sanitario, entendendo que buscan o noso ben e non amargarnos as vacacións.
Polos mesmos motivos, entenderemos que un campamento non é o lugar para
realizar piercings, tatuaxes ou prácticas con risco para a saúde.

6. Para nós a saúde é importante, así que prescindiremos do consumo de alcohol
e tabaco nas instalacións e durante a actividade. Igualmente, os participantes
deben levar unha alimentación adecuada, polo que os monitores garantirán
que todo o mundo come e evitarán a introdución de comidas elaboradas nas
instalacións.
7. Esperamos de todos os participantes manifesten comportamentos que
promovan a convivencia, tendo en conta que os comportamentos contrarios a
esta (agresións, insultos, roubos, posesión de bebidas alcohólicas, etc.) poden
ser sancionados incluso coa expulsión.
8. Nin a organización nin a Dirección Xeral de Xuventude se fará cargo do roubo
dos efectos persoais dos participantes, polo que é aconsellable non levar
obxectos de valor (teléfonos, cartos, xoias, cámaras fotográficas dixitais, etc.),
ou en todo caso, facerse responsable deles.
9. Non se prevé a realización de saídas nocturnas debido ao ritmo intenso da
actividade. En caso de que se optase por algún cambio neste sentido, a decisión
corresponderá ao equipo de monitores/as, cando o grupo responda
adecuadamente e sempre establecendo unhas normas que deberán ser
respectadas.
10. As visitas de familiares durante as actividades só se poderán producir no
albergue ou residencia e durante os tempos libres, previa autorización da
directora da actividade.

