EN 5 PASOS…
DOCUMENTACIÓN DIXITAL
Envía por correo electrónico a tarxetom@cambre.org a seguinte documentación:
En formato imaxe .jpg ou .png
 Fotografía dixital (para o teu Tarxetom)
 DNI e Tarxeta Sanitaria escaneados ou en foto, polas dúas caras.
 Non esquezas poñer o teu nome aos arquivos.
Responderemos ao teu email, estate atento/a
para poder pasar ao seguinte paso.

CONSIGUE OS IMPRESOS E CÚBREOS
Necesitas os seguintes impresos:
 solicitude de Tarxetom
 folla de pago de taxas
 e ademáis, se é a primeira vez que participas nunha actividade xuvenil, tes que
darte de alta no FIPAX (Ficheiro Participante en Actividades Xuvenís), a ficha
rosa:
 Para cubrir completamente o FIPAX necesitas fotocopia de DNI e
Tarxeta Sanitaria, e unha fotografía.
Onde os consigo?
- Presencialmente na OMIX – Casa Arrigada ou no PMIX – Casa das Palmeiras.
- En liña: podes descargalos en http://www.cambre.es/destacados/tarxetom2019/

FAI O PAGO DE TAXAS no BANCO
ENTREGA TODO EN REXISTRO
Acude a calquera dos Rexistros
Municipais, solicita o volante de
empadronamento individual e entrega
toda a documentación cuberta e a folla
de pago.

Comproba que levas todo:





Solicitude do Tarxetom
Fotografía
Folla de pago de taxas
Volante de empadronamento
individual con data de alta
E se é a primeira vez que
participas nunha actividade
xuvenil:
 Ficha FIPAX cuberta e asinada
 Fotocopia DNI e Tarxeta Sanitaria

RECOLLE O TEU TARXETOM 
Nun prazo máximo de dúas semanas, o teu Tarxetom estará listo. Ponte en contacto

con nós para confirmalo e pasa a recollelo á OMIX en Cambre para
comezar a empregalo! 

MOI IMPORTANTE: RECORDA QUE PARA QUE OBTER OS DESCONTOS CO TARXETOM DEBES
PRESENTALO COA SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN DE CADA ACTIVIDADE

Que é o Tarxetom?
É o carné da OMIX, dirixido á mocidade de Cambre de 7 a 30 anos, co que podes
obter diferentes beneficios e descontos en actividades.

Para quen?

O Tarxetom…

Mocidade empadroada en Cambre,
de 7 a 30 anos.
É preciso ter DNI e inscribirse no FIPAX.

 é persoal e intransferible
 ten validez de dous anos
 custa 12 euros

Que beneficios me aporta?

 50% de desconto nas actividades do Departamento de Xuventude
 20% de desconto no resto de actividades municipais
 Facilita as inscricións nos programas xuvenís
 Préstamo de materiais disponibles
OMIX
CASA ARRIGADA

981.613.170
omix@cambre.org
infoxuvenil@cambre.org

PMIX
CASA DAS PALMEIRAS
981.650.269
pixtemple@cambre.org

@omixcambre
App OMIX CAMBRE

