DATES
HORARIS
DATES II HORARIS

PREU

Sortirem el dia 9 de Juliol a les 8:30h des del pavelló
del col·legi a Avinguda de Madrid.

El preu total del campament serà de

L’últim dia per entregar la inscripció és el dissabte 9
de Juny

d’ingressar-ho per transferència al següent número de
compte:

El dia 22 de Juliol podreu venir a buscar als vostres
fills/es a partir de les 10h
No vingueu abans!

250 €, haureu

ES76 0075 0108 3706 0640 1690
Concepte: NOM i COGNOMS (de l’ESCOLTA)
Els escoltes que tingueu algun germà/na al campament
tindreu el descompte de 10 euros per germà/na

ALTRES
INFORMACIONS IMPORTANTS
ALTRES
INFORMACIONS
IMPORTANTS

Cal que porteu la TARGETA SANITARIA original el dia
de marxar i la entregueu a un monitor/a de la vostra
branca
La FITXA MÈDICA s’ha d’entregar juntament amb la
inscripció.
El FULL DE MEDICACIÓ només s’ha de portar si el dia
de marxar de campaments l’escolta s’està medicant,
de tal manera que els monitors ho sapiguin i ho
controlin.

QUE CAL PORTAR ?

Signatura i DNI

Autoritzo els possibles canvis en la planificació dels campaments a causa de contratemps
meteorològics o altres motius

Autoritzo al meu fill/a a tornar amb el cotxe d’uns altres pares en cas de no poder anar a buscarlo el diumenge dia 22 de juliol.

Jo _________________________________________ pare/mare/tutor de l’escolta
_____________________________________ de la branca
C/LL LL/D R/G
L’autoritzo a assistir al campament de Lladrós organitzat per l’A.E.GARBÍ del 9 al 22 de
Juliol de 2018.

PER A LA HIGIENE:

●

Necesser: pinta, raspall i pasta de dents, tovallola petita i
sabó per rentar roba.

● Bossa per la roba bruta
PER VESTIR-SE:
●

6-7 mudes (aproximadament una per cada dos dies)
curtes i llargues. Preferiblement roba còmoda (xandalls,
etc.)

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Roba interior: mitjons i calçotets/calces per cada dia

●
●
●

Lot (amb piles de recanvi)

Roba d’abric: Anorac, jerseis i impermeable
Calçat: kets, botes, xancles de riu
Pijama
Camisa i fulard
Tovallola gran i banyador
Gorra
Motxilla gran i petita
Màrfega i Sac de dormir gruixut ( per la nit fa bastant
fred)

Cantimplora

Coberts, plats, got i tovalló ( en una bossa que es pugui
penjar)
IMPORTANT:

●

Per anar a les piscines: portar l’esmorzar i dinar del
primer dia, la tovallola, les xancles, la crema solar i el
banyador a la motxilla petita

●

Portar tota la roba marcada

●

No cal portar mòbils, mp3, tabletes, etc.

