Minicolònies 2018

MINICOLÒNIES SETMANA SANTA 2018
Ja s’acosta el dia de marxar cap a Olot. Una nova aventura que compartirem entre els pares, nens i
monitors. Com que volem que tot surti rodat us donem aquesta segona carta on hi ha els últims
detalls que us seran necessaris!

A QUINA HORA QUEDEM?
Anada: Diumenge 25 de març a les 12h a la casa de colònies Mas la Coromina.
(Ctra. C-26, km 217 - Vall de Bianya (Garrotxa))
Tornada: Dimecres 28 de març a les 17:00h a la Parada d’Autocars de baix de la Rambla
d’Ègara.

COM SERÀ EL MATÍ DEL DIUMENGE 25?
Els monitors hem preparat una activitat conjunta i una “macarronada” per tots. Ja que hi ha
una elevada participació tant en el dinar com a les minicolònies, també es llogaran taules i
cadires per tots.
El preu del dinar és de 5€ per persona, els nens i nenes que es queden a les minicolònies
NO ho han de pagar. Aquest preu també inclou tot el mobiliari, la beguda i els cafès.
Els 5€ es pagaran el mateix diumenge, en efectiu a la casa de colònies.
Per acabar, els grups de Petits i Mitjans us demanaríem que portéssiu pica-pica (patates,
galetes, embotit, formatge...) i els de Grans i Joves postres, galetes o alguna cosa per picar
per l’hora del cafè i la sobretaula.
QUÈ HAN DE PORTAR ELS NENS I NENES?
Amb una motxilla hauran de portar el següent material:
- Sac de dormir
- Mudes netes i de recanvi per tres dies
- Pijama
- Jersei gruixut i roba d’abric per si de cas
- Pantalons llargs
- Xancletes
- Necesser complet
- Tovallola
- Lot
- Gorra
IMPORTANT: Identifiqueu tota la roba, així no es perdrà. Sobretot la dels més petits.
ESTÀ TOTALMENT PROHIBIT PORTAR DINERS O DISPOSITIUS ELECTRÒNICS.

