
 

 

ADMITIDAS TODAS AS SOLICITUDES 

PARA TODALAS QUENDAS* 

 

NOTAS 

1 ) O pago realizarase, segundo a quenda solicitada, nos seguintes períodos 

 

MENORES INSCRITOS NA SEMANA DO 23 AO 30 DE XUÑO: Periodo de pago do 17 

ao 21 de Xuño 

MENORES INSCRITOS NA 1ª QUENDA DE XULLO: Periodo de pago do 25 ao 29 de 

xuño 

MENORES INSCRITOS NA 2ª QUENDA DE XULLO: Periodo de pago do 12 ao 14 de 

Xullo 

MENORES INSCRITOS NA 3º QUENDA (Agosto): Periodo de pago do 27 ao 29 de 

Xullo 

MENORES INSCRITOS NA 4º QUENDA (Agosto). Periodo de pago do 10 ao 12 de 

Agosto 

*A semana de setembro está pendente de chegar as 10 persoas participantes. 

 

O pago deberá facerse mediante ingreso ou transferencia bancaria no número de conta 

da empresa KOREMI REHABILITACIÓN S.L, responsable da realización do 

campamento. 

 

ES70 2080 5043 9930 4002 6972 

 

 

 

Lista admitidos Campamentos Mañas de Verán 2021 

 



 

- No concepto indicar “Nome/apelidos menor+Campamento Verán 2021-Concello 

Mos (no caso de que non colla no concepto, poñer nome e apelidos (ou apelidos 

en caso de irmáns) +camp2021Mos 

- Unha vez realizado o pago deberase presentar o xustificante de pago na OMIX, 

presencialmente ou por correo electrónico (omix@concellomos.es) 

 

- O custe do campamento será de: 

 

- 50 € semana de Xuño (47,5€ a partir 2º irmán) 

 

- 85 € quincenas (80,75€ a partir 2º irmán) 

 

2 ) As familias que solicitaron os servizos complementarios de aula matinal e de 

fiambreira se lles chamará para aclararlle a situación. 

 

3) A semana anterior ao comezo de cada quenda, se remitirá ao correo electrónico da 

familia o cronograma das actividades programadas. 

 A empresa que imparte a actividade, será a encargada de trasladarlle a familia 

calquera cambio de última hora que se faga na programación. 

 

       CONCELLERÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Mos, 17 de xuño de 2021 

mailto:omix@concellomos.es

