Dades importants:
•Lloc del campament: Càmping de Senterada,
Senterada (Pallars Jussà)
• Sortida des del col·legi:
9 de juliol a les 9:00 al Passeig Sant Joan
• Arribada dels pares al prat:
22 de juliol a les 10:30
• Portar la targeta de la Seguretat Social
• En cas de necessitat de prendre
medicaments, també caldrà portar
l’autorització per donar-los juntament amb
el medicament i la dosi corresponent.
• Portar esmorzar i dinar del primer dia

Preu i pagament:
• Primer germà: 290
• Segon germà: 232
• Tercer germà:145
• L’últim dia per realitzar el pagament és el
11 de juny
• Efectuat el pagament, en cas de no poder
anar de campaments si s’avisa abans de 10
dies es retornarà el 80% de l’import; avisant
amb 7 dies el 65% de l’import.
• El pagament s’ha de realitzar en el número
de compte de la branca del vostre fill/a amb
el seu nom com a concepte.
Castors/Llúdrigues:
ES57 2100 0810 2702 0086 1703
Llops/Daines:
ES94 2100 0810 2102 0086 1816
Ràngers/Guies:
ES31 2100 0810 2602 0086 1929

Què cal portar?
És important portar-ho tot en una
motxilla d’esquena (no portar bosses
de mà). Sigueu realistes amb la
quantitat de material que porten i
han de carregar els vostres fills i no
poseu coses innecessàries. A
continuació fem un llistat orientatiu
del que haurien de portar:
• camisa i fulard (molt important!)
• sac de dormir i màrfega
• motxilla petita (per fer excursions d’un
dia o altres activitats)
• cantimplora, got, plats i coberts.
• gorra (preferiblement de colors clars)
• botes de muntanya (important no
estrenar- les al campament)
• bambes còmodes i sandàlies de riu
• capelina
• necesser bàsic (pasta i raspall de
dents, sabó per cabell i cos, etc.)
• tovallola gran
• banyador (en el cas dels nois, millor si
es pot fer servir com a pantaló curt)
• crema solar i crema protectora de
llavis
• 2 jerseis o folre polar
• 2 pantalons llargs (per la nit)
• 2 samarretes de màniga llarga
• 4 o 5 pantalons curts
• 6 o 7 mudes de roba interior
• 6 o 7 parells de mitjons
• 6 o 7 samarretes de màniga curta

Autorització per anar de campaments
Jo, en/na__________________________________________________ amb
DNI____________________________, com a pare/mare/tutor de l’escolta
__________________________________________ autoritzo al meu fill/a a
participar en els campaments d’estiu de Vall Fosca 2018 amb l’Agrupament
Escolta Champagnat dels dies 9 al 22 de juliol de 2018, sent conscient que
implica:
• Una excursió d’un dia.
• Una excursió de dos dies pels castors i llúdrigues, una de tres dies pels llops
i daines, i una de quatre dies pels ràngers i guies.
• Dormir en tendes.
• Fer activitats de riu i banyar-se en ell.
• Un joc de 6 hores pels castors i llúdrigues, un de 12 hores pels llops i daines,
i un de 24 hores pels ràngers i guies.
• Desplaçar-se en el cotxe d’intendència en cas de necessitat.

Telèfons de contacte

Signatura

Autorització per subministrar medicaments
Jo,
en/na_____________________________________________
amb
DNI_______________________, com a pare/mare/tutor de l’escolta
_____________________________________________
autoritzo
als
monitors de l’Agrupament Escolta Champagnat a subministrar els
medicaments que consten a continuació (adjuntar recepta del metge):
Nom del medicament:___________________________________________
Horari i dies de tractament:_______________________________________
Dosi:_________________________________________________________
Altres observacions:_____________________________________________
Signatura

