Estimats pares, mares i escoltes:
Sembla que fa res vàrem començar el curs, amb bon temps i amb moltes ganes d’iniciar aquesta nova
etapa. A dia d’avui, el temps ha canviat, fa més fred i plou dia sí, dia també. Què voldrà dir això? Doncs
que el primer trimestre ja està a punt de finalitzar i que d’aquí no res podrem gaudir d’una de les sortides
més engrescadores amb els companys de l’Agrupament.... l’Excursió de Nadal!.
Aquest any, l'excursió serà a la casa de colònies “Vespella d’Esplai”, a Gurb, on passarem quatre dies i
tres nits, farem una excursió d'un dia, aprendrem moltes coses noves, jugarem i ens ho passarem d’allò
més bé amb tot l’agrupament!
L'excursió de Nadal es realitza del 27 al 30 de desembre. Tot seguit us facilitem un llistat amb el
material que cal portar. Tanmateix, us fem un recordatori del que no s’ha de portar.
Cal portar
- Camisa i fulard
- Esmorzar i dinar del primer
dia.
- Roba i calçat còmodes.
- Mudes de recanvi.
- Tovallola per dutxar-se.

- Botes de muntanya (per anar
d'excursió).
- Roba d'abric.
- Gorro i guants
- Lot.
- Necesser.
- Sac de dormir.

NO portar
- Diners
- Mòbils
-Tablets, MP3/iPod i altres
aparells electrònics.

A continuació us fem un resum de les dades que necessiteu.
➢
➢
➢
➢
➢

Lloc, data i hora de sortida: 27 de desembre a les 9h a Pg. Sant Joan
Lloc, data i hora d'arribada: 30 de desembre sobre les 17:30h a Pg. Sant Joan
Preu: 156€ (125€ 2n germà 78€ 3r germà)
Plus: 15€
Data límit de pagament: 14 de desembre de 2018

IMPORTANT: Recordeu que a l'hora d'ingressar els diners, ho heu de fer al número de compte de la
branca a la que pertany el vostre fill/a amb el seu nom en el 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

Jo______________________________________________________________________
pare/mare/tutor d'en/na______________________________________________________ autoritzo al
meu fill/a a participar a l'excursió de Nadal organitzada per l'Agrupament Escolta Champagnat, que es
realitzarà del 27 al 30 de desembre del 2018 a la casa de colònies “Vespella d’Esplai”. També autoritzo
als monitors de l'AECH i personal de la casa de colònies a traslladar al meu fill/a en cotxe o altres mitjans
de transport en cas d'urgència mèdica.
Signatura i DNI,

