	
  
COLÒNIES DEL CEPITU 2018

Estimats pares, mares, nens i nenes,
Ja tornen a ser aquí les colònies més esperades!
Aquí trobareu tota la informació necessària per poder apuntar-vos un
any més a les colònies del CEPITU!
Quines són les DATES d’INSCRIPCIÓ?

-   12 de MAIG: Inscripcions només per els nens/es d’Esplai de
dissabtes i els seus respectius germans/es.
o   Lloc: Escola Bisbat d’Ègara (Entrada pel C/Viveret)
o   Horari: 16:30h a 19:30h

-   19 de MAIG: Inscripcions només per nens i nenes que van venir
l’ANY 2017 a les colònies i els seus germans/es.
o   Lloc: Local del CEPITU. Carrer Faraday nº 98
o   Horari: de 17h fins les 20h

-   21 i 22 de MAIG: Inscripcions per tota la resta d’infants i joves.
o  

Lloc: Local del CEPITU. Carrer Faraday nº 98

o  

Horari: de 17h fins les 20h

A quin GRUP ens hem d’apuntar?
GRUP

CURS ESCOLAR

NASCUTS L’ANY

PETITS

1r i 2n de Primària

2011 i 2010

MITJANS

3r i 4t de Primària

2009 i 2008

GRANS

5è i 6è de Primària

2007 i 2006

NOU! CAMPAMENTS NOU

1r d’ESO

2005

CAMPAMENTS 1

2n d’ESO

2004

CAMPAMENTS 2

3r i 4t d’ESO

2003 i 2002

RUTA

1r i 2n de Batxillerat

2001 i 2000
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Quin dia és la REUNIÓ informativa pels pares i mares?
Dijous 28 de juny a les 20:30 h
I quins DIES marxem de colònies? I a on?
Del dilluns 16 de juliol al divendres 27 de juliol. Mas La Coromina, Vall
de Bianya (Olot).
Què necessitem per la INSCRIPCIÓ?

-   Dades del nen/a, adreça, telèfon i e-mail de contacte.
-   Paga i senyal NO retornable de 60 euros per nen/a.
(Cal que la inscripció del nen/a la faci un familiar o persona autoritzada
pels tutors legals del infant.)

Si
teniu
DUBTES
contacteu
cepituesplai@gmail.com

amb

nosaltres

via

email:

O als telèfons de contacte:
Mar Escudé: 696 58 62 61
Georgina Pineda: 626 05 63 65

Moltes gràcies, esperem veure-us a tots i totes un
any més!

EQUIP DE MONITORS/ES DEL CEPITU

