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                      Campamento de Inglés en León  

DESTINO E DATAS PREVISTAS: 

Provincia de León entre o 8 e o 12 de maio 

 CUSTO APROXIMADO: 

 190 euros aproximadamente en total.  

As variacións de prezo dependerán do número de alumnos que vaian que fará cambiar o custo 

do bus que nos leve e traia a León (de existir non cremos que sobrepase os 30 euros sobre a 

cantidade prevista). 

Faremos dúas entregas: unha primeira a presente semana de 60 euros en concepto de reserva e 

outra a principios do mes de marzo polo resto da cantidade.  

 GRUPO MÍNIMO: 

20 alumnos. De non chegar a un mínimo de alumnos, reingresaríamos a reserva aos pais que a 

fixeran a través de talón nominal.   

 CRITERIOS PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO: 

 -Os alumnos terán que cursar 1º de ESO no Instituto Zalaeta 

 -Os profesores organizadores da viaxe, en función dos informes que consten en titoría 

e dirección por mala conducta, poderán prohibir a algún alumno á asistencia a esta saída escolar 

pese a ter pagada a reserva.  

PRAZO DO PAGO EN CONCEPTO DE RESERVA: 

 O venres 20 de xaneiro sinalarémolo como data tope para introducir un sinal económico 

de 60 euros na conta do noso centro que amose ese interese polas familias no campamento e 

sirva para saber se a saída se vai producir ou non. De non chegar ao número solicitado pola 

axencia, os cartos devolveranse canto antes sexa posible sen custo ningún. 

 Número de conta: ABANCA: ES21 2080 0000 7330 4014 7418 

Concepto: NOME DO ALUMNO. INGLÉS. LEÓN.  

PREGUNTAS CONCRETAS EN CANTO ALOXAMENTO, MANTENZA, 

ALERXIAS: 

 Poderanse dirixir directamente a empresa GMR 

SUMMERCAMPS(www.gmrcamps.com) de haber algunha preocupación que lles leve 

a coller ou non esta actividade en función da mesma. Tfno. 915489192 

AUTORIZACIÓN ASINADA: Manden asinado ao centro antes do venres o reverso 

desta información. Os seus fillos deberán entregalo en Vicedirección nos recreos.  

http://www.gmrcamps.com/
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D./Dª............................................................................................................

...... como pai/nai/titor do alumno 

.............................................................................................................. acepta as 

condicións da viaxe a LEÓN organizada polo IES Ramón Menéndez Pidal que se 

realizará entre o O 8 E O  12 DE MAIO, que en canto as conductas dos alumnos, 

aplicará para a súa estancia no exterior os criterios establecidos no Regulamento 

de Réxime Interior do Centro 

E acepta tamén que a Xefatura de Estudios, escoitado o titor, de haber o 

presente ano algunha falta grave por parte dalgúns dos alumnos que participan 

na viaxe ou unha significativa acumulación de faltas leves, se reserve o dereito 

de negarlle a posibilidade de participar nel ao estudiante sancionado.  

Igualmente asegura ser coñecedor dos aspectos da viaxe en canto a prezo, 

dereitos de cancelación e seguro en función do vendido POLA EMPRESA GMR 

SUMMERCAMPS ben polas reunións mantidas cos responsables do centro ou 

ben polo lido na páxina web do IES Ramón Menéndez Pidal.  
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