A l’atenció de tots els pares, mares i tutors/es.
Us informem que els propers dissabte i diumenge 9 i 10 de Març està programada una sortida
de cap de setmana en la que participarà tot l’esplai. Anirem a la casa de colònies Can Mogent,
a Llinars del Vallès i gaudirem d’un cap de setmana ple d’activitats per divertir-nos, aprendre i
compartir. A més a més el diumenge 10 de Març us convidem a venir a totes les famílies per
compartir amb nosaltres una barbacoa allà mateix. Us esperem a partir de les 11.30 a la casa
de colònies Can Mogent.
L’horari serà el següent: a les 9:00 de dissabte puntualment a l’Esplai per evitar que se’ns
escapi el tren. L’hora de tornada serà diumenge a les 18:00.
Els nois hauran de portar la targeta sanitària original i una autorització per la sortida.
Aquesta activitat té un preu de 25€ per a nens socis de l’esplai, i el preu de la barbacoa per
adults o menors externs a l’esplai serà de 10€, que caldrà portar sens falta, juntament amb
l’autorització el dissabte 2 de Març com a data límit.
En cas de dubte, contacteu amb l’Andrés, el director de l’esplai, Richi Garcia (responsable de
famílies) a través del telèfon 630.020.233 (Andrés) o 620.561.545 (Richi) o al correu electrònic
andres.rodriguez@ieee.org o luismartinez_170@hotmail.com.
Esperem gaudir amb tots els nostres nois d’un fantàstic cap de setmana, rebeu una forta
salutació de part de tot.
L’equip educatiu
A la atención de todos los padres, madres y tutores/as.
Os informamos que los próximos sábado y domingo 9 y 10 de Marzo está programada una
salida de fin de semana en la que participará todo el esplai. Iremos a la casa de colonias Can
Mogent, en Llinars del Vallés y gozaremos de un fin de semana repleto de actividades para
divertirse, aprender y compartir. Además el domingo 10 de Marzo os invitamos a venir a
todas las familias a compartir con nosotros una barbacoa allí mismo. Os esperamos a partir
de las 11:30 en la casa de colonias Can Mogent.
El horario será el siguiente: saldremos a las 9:00 del sábado puntualmente en el Esplai para
evitar que se nos escape el tren. Volveremos el domingo a las 18:00.
Los chavales deberán traer la tarjeta sanitaria original y una autorización para la salida.
Esta actividad tiene un precio de 25€ por niño socio del esplai y el precio de la barcacoa por
adulto o menor externo al esplai, será de 10 euros, que tendrán que entregarse sin falta, junto
con la autorización el sábado 2 de Marzo como fecha límite.
En caso de duda contactad con Andrés, director del esplai, o Richi Garcia (responsable de
familias) a través del teléfono 630.020.233 (Andrés) o 620.561.545 (Richi) o al correo
electrónico andres.rodriguez@ieee.org o luismartinez_170@hotmail.com
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Esperamos gozar con todos nuestros chavales de un fantástico fin de semana, recibid un
fuerte saludo de parte de todo.
El equipo educativo

Autortizació
En/na (pare/mare/tutor/a)
amb D.N.I. número

-

autoritzo sota la meva

responsabilitat a ……………………………………………………………………., a assistir a la sortida a la casa de
Colònies Can Mogent a Llinars del Vallès que organitza l’entitat Colònies i Esplai Don Bosco i Centre
Juvenil Meridiana el proper cap de setmana 9 i 10 de Març de 2013.
Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que fos necessari adoptar en
cas d’urgència, sota la direcció facultativa adequada.
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