Estimats pares, mares i escoltes:
Ja arriba el fred, i això vol dir que el Nadal és a tocar i ve acompanyat de l’increïble excursió del CAU!
Després d’aquest any tan mogudet per fi arriben els esperats dies de diversió, de desconnexió i de
creixement. Aquest any, l'excursió serà a la casa de colònies “Roques Blanques”, a Ribes de Freser, on
passarem tres dies i dos nits, farem una excursió d'un dia, aprendrem moltes coses noves, jugarem i ens
ho passarem d’allò més bé amb castors/llúdrigues, llops/daines i ràngers/guies!
L'excursió de Nadal es realitza del 28 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.
- Kit anticovid-19

- 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: 28 de desembre a les 9h a Pg. Sant Joan
Lloc, data i hora d'arribada: 30 de desembre sobre les 18h a Pg. Sant Joan
Preu: 120€ (96€ 2n germà, 60€ 3r germà)
Plus: 12€
Data límit de pagament: 20 de desembre de 2020
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
28 al 30 de desembre del 2020 a la casa de colònies “Roques Blanques”. 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,

