Narnia
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La casa de colònies La Pineta

ESMORZAR I DINAR DEL PRIMER DIA (i
quelcom per compartir). S’ha de portar en una
motxilla petita, a part de la motxilla gran.
PER LA HIGIENE PERSONAL: Sabó, pinta,
raspall i pasta de dents, tovallola, xancles.
ROBA (3-4 MUDES): Pantalons (còmodes i per
caminar), samarretes, roba d’abric (farà molt
fred!), capelina o impermeable, roba interior,
mitjons, botes per caminar, sabates
esportives, gorra, guants, camisa i fulard.
ALTRES: Llençol de sota i coixinera, sac de
dormir, lot i cantimplora.

SORTIDA:
Dimecres 27 de desembre a les 9:00h al
pavelló de Maristes
ARRIBADA:
Dissabte 30 de desembre a les 18:00h al
pavelló de Maristes. Al tornar hi ha berenar
per tothom al pati!

El preu dels Campaments és de 135 €, que
s’han d’ingressar al següent núm. de compte
de Banc Popular:

ES76 0075 0108 3706 0640 1690
Diners, joguines, aparells electrònics (mòbils,
tauleta, mp3, càmera de fotos...). Res que us
pugui aïllar dels companys o que es pugui
trencar o perdre fàcilment.

Data límit per portar la inscripció i fer el
pagament: DISSABTE 16 DE DESEMBRE
TARGETA SANITÀRIA: El dia que marxem
tothom ha de portar la targeta sanitària
original i donar-la als seus monitors.
Recordeu que amb la inscripció s’ha de portar
també el rebut del pagament.
És imprescindible tenir la inscripció de principi
de curs feta per poder venir de Campaments.

A l’hora de fer l’ingrés, cal indicar els noms i
cognoms dels fills.
DESCOMPTES PER GERMANS: Si sou dos o
més germans al Campaments, es
descomptarà 10€ per germà.
FONS SOLIDARI: Recordem la seva
existència, no volem que ningú es perdi els
Campaments!

Us facilitem (via correu electrònic) un full de
medicació perquè pugueu informar als
monitors si els vostres fills i filles s’han de
prendre algun medicament durant els
Campaments. Els monitors no podrem
medicar sense aquest full.

Jo_____________________________, mare/pare/tutor legal de l’escolta _________________________de
la branca (marca amb una creu) Castors i Llúdrigues Llops i Daines Ràngers i Guies Pioners i
Caravel·les Róvers; l’autoritzo a assistir als Campaments d’Hivern 2017 amb l’Agrupament Escolta Garbí
els dies 27, 28, 29, 30 de desembre a la casa de colònies Casa la Pineta, realitzant totes les activitats
incloses en el transcurs dels Campaments.
Signatura i DNI:

