Estimades famílies,
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Arriben els campaments de l’Esplai Xangó!

Arriben els campaments de l’Esplai Xangó!

On anem?
Anem al terreny d’acampada Sant Joan de l’avellanet a Bagà , al cor del Berguedà.
Gaudirem d’un entorn privilegiat amb bones temperatures a l’estiu (podeu consultar
aquest blog del temps de bagà: http://meteobaga.blogspot.com.es/)
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ESCUT DE BAGÀ

ESCUT DE BAGÀ

Què hi farem?
Passarem 12 dies de convivència tot l’esplai en conjunt (des dels més petits fins als joves) en un
campament situat al parc natural del Cadí-moixeró. Farem excursions, bivacs, activitats,
gimcanes, anirem al riu i a la piscina, farem tallers debats (els més grans)... en definitiva: mil i
una activitats per passar-ho reketetetetebé!
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Quan hi anirem?
Dels dies 15 al 27 de juliol.
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El dia 15 a les 9 del matí marxarem tots junts amb autocar des
del Casal (c/pedrell 67-69) i el dia 27 ens trobarem tots al
terreny i aprofitem la trobada per fer un dinar popular i fer una
despedida com cal. El dia de la recollida les famílies haureu de
portar aquests plats:

Drúmans : postres
Malabars, Txusmans i
Decibels:primers plats
Unkulats i Joves: segon plat

Què hem de portar?
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- Targeta de la Seguretat Social (l’original)
- Una fotocòpia del Carnet de Vacunes

- Màrfega, sac i pijama
- Una capsa (per guardar la roba)
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- 6-7 mudes (rentarem roba)
- Calçat adequat per caminar
- Roba d’abric
- Capelina
- Necesser (no cal portar sabó ni crema de
sol)

- Una motxilla petita i una cantimplora
- Gorra pel sol
- Llanterna
-samarreta blanca
-“manguitos” pels que no saben nedar
- Esmorzar i dinar del primer dia
- Moltes ganes de passar-s’ho bé!
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- Tovallola, banyador, sabates de riu
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Què no hem de portar?
Recordeu que no es poden portar aparells electrònics (mp3, mòbils...) ni diners.
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Preu

Preu

Esplai
No esplai

Cap germà
200€
240€

2 germans
180€
220€

3 germans
165€
205€

Recordeu que es farà un primer cobrament de 100€ al maig i la resta es pagarà a final de curs.

esplaixango@gmail.com | www.esplaixango.com

Esplai
No esplai

Cap germà
200€
240€

2 germans
180€
220€

3 germans
165€
205€

Recordeu que es farà un primer cobrament de 100€ al maig i la resta es pagarà a final de curs.

esplaixango@gmail.com | www.esplaixango.com

