Benvolgudes famílies;
Us fem uns breus aclariments de les diferents activitats que realitzarem la setmana vinent.
DISSENY SAMARRETA
El dimarts els petits i mitjans dissenyaran una samarreta. Necessitem que portin una samarreta blanca.
SOBRE RODES
El dijous AVENTURA 1 els noi/es hauran de portar, patins,patinet, monopatí o bici.
BTT
Els d’AVENTURA 2 el dijous hauran de portar la bici de muntanya, roba, calçat adequat i casc. També bidó
d’aigua.
ACAMPADA
Convoquem a tots els grups a les 20.30h piscina (entrada reixa del picnic piscina exterior).
Els petits i mitjans dormiran en tendes i els d'Aventura faran Vivac.
Us agrairem que tot el que portin vingui marcat amb el nom.
Que han de portar?
1.Una única motxilla, amb:





Sopar, esmorzar doble per l'endemà, aigua.
Pijama, i roba recanvi per l'endemà
Necesser amb: pinta, raspall de dents, dentrífric, repel·lent mosquits i crema solar.
En una petita motxilla de cordes (que hi càpiga dins la motxilla gran),el banyador, tovallola,
xancles.

2. Samarreta del Casal posada i marcada amb el nom, sac de dormir i màrfega
Amb el grup de petits i mitjans PROHIBIB que portin móbil, ni consoles de joc. Amb els grups
d’AVENTURA recomanem que no en portin.
No cal dir, que esperem els vostres fills/es a l’acampada, pero en el cas que algú decideixi no venir
agrairem que ens aviseu.
Descarregeu planificació setmanal, fotos i videos des de el blog: http://casalcemvallirana.blogspot.com/
Us agrairem que ompliu la autoritzacío que us adjuntem i les retorneu a qualsevol monitor/a abans de
dijous. Els nen/es que no la portin signada no podran fer l’acampada.

En/Na …………………………………………….(nom pare/mare/tutor), amb DNI……………………
actuant en condició de……..........(pare/mare/tutor) del menor……………………………… (nom nen/a).
Autoritzo per mitjà del present document la participació del meu fill/a a la acampada nocturna del proper
18 de juliol de 20.30h a 9.00h. Declarant així que assumeixo tota la responadabilitat que es derivi d’aquest
dia.
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