Ens anem de FINDE!

Tot l’Agrupament

Pioners i Caravel·les

Data: 23 i 24 de març

Què cal portar?

Hora de sortida del dissabte: 9.00h
(Escola- Passeig de Sant Joan)

-

Esmorzar i dinar del primer dia

-

Sac de dormir i lot

-

Roba d’abric i calçat còmode

-

Roba de recanvi

-

Necesser

Plus: 7€

Teniu ganes de festa? Segur que sí!

-

Impermeable

Data límit de pagament: 17 de març

Doncs esteu de sort perquè Pioners i Caravel·les us convidem

-

Camisa i fulard

Hora d’arribada del diumenge:
17:30h aproximadament. (EscolaPasseig de Sant Joan)
Preu: 47€

a venir el proper cap de setmana 23 i 24 de març per fer un
munt d’activitats, ballar molt i passar-ho d’allò és bé amb totes
les branques de l’agrupament.
La gran trobada serà en mig del Montseny, a la macro casa de
Can Riera de Ciuret que tenim reservada per tots els escoltes
que s’animin a venir. Anirem fins a la casa amb autocar, així
que no patiu que no us cansareu pas!
Us esperem amb moltes ganes de gaudir tots junts!
Pioners i Caravel·les

IMPORTANT: Recordeu que a l'hora d'ingressar els diners, ho heu de fer al
número de compte de la branca a la qual pertany el vostre fill/a amb el seu nom
en el concepte.
CASTORS - LLÚDRIGUES
ES57 2100 0810 2702 0086 1703

PIONERS - CARAVEL·LES
ES85 2100 0810 2802 0086 2023

LLOPS - DAINES
ES94 2100 0810 2102 0086 1816

RÓVERS
ES25 2100 0810 2202 0086 2136

RÀNGERS - GUIES
ES31 2100 0810 2602 0086 1929

✂
Jo, ____________________________________ amb DNI ______________
pare/mare/tutor de l’escolta_______________________________________,
l’autoritzo a participar en l’excursió de 2 dies, que es celebrarà el cap de
setmana del 23 i 24 de març a la casa de colònies Can Riera de Ciuret (Sant
Celoni) amb totes les branques de l’Agrupament Escolta Champagnat.
Tornarà sol a casa: Si

No

Signatura:

