ESPLAI CEPITU 2019/20

MINICOLÒNIES SETMANA SANTA
Ja s’acosta el dia de marxar cap al Xalió. Una nova aventura que compartirem
infants i monis. Com que volem que tot surti rodat us donem aquesta segona
carta on hi ha els últims detalls que necessiteu!

HORA DE QUEDADA

Anada: 5 Abril a les 9:00 a l'Estació
d'Autobusos de Terrassa
Tornada: 8 Abril a les 18:00 a l'Estació
d'Autobusos de Terrassa

PAGAMENT

120€ amb transferència bancària al número de
compte: ES05 2100 3099 8722 0029 5586
Caldrà adjuntar el comprovant de pagament a
l'hora de fer la inscripció via formulari on-line.

INSCRIPCIÓ

La inscripció s'ha de fer a través de l'enllaç que
trobareu en el vostre grup de famílies.
Per les famílies amb més d'un fill/a els heu
d'inscriure en un sol formulari.
Abans d'iniciar la inscripció assegureu-vos
d'haver fet el pagament i disposar del
comprovant per poder adjuntar-lo a l'última part
del formulari d'inscripció.

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb els
responsables via e-mail cepituesplai@gmail.com o trucada.
Queralt: 685 111 767 // Carla: 691 964 511 // Sergi: 681 396 012
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QUÈ HAN DE PORTAR
ELS INFANTS?
+
Esmorzar pel
primer dia

En una motxilla o maleta hauran de
portar el següent material:
- Sac de dormir
- Mudes netes i de recanvi per als altres
3 dies
- Pijama
- Jersei gruixut i roba d’abric
- Pantalons llargs
- Xancletes
- Necesser complet
- Tovallola
- Lot (de mà i/o frontal)
- Gorra
- Impermeable

IMPORTANT: Identifiqueu tota la roba, així no es perdrà.
Sobretot la dels més petits.
Està prohibit que portin diners i/o dispositius electrònics.

AUTORITZACIONS
A la web o en
els grups de
whatsapp

1. Autorització de MINICOLÒNIES:
Entregar a l'esplai els dissabtes 7 o 14 de
març (impresa).
2. Autorització de medicaments
GENERAL/ESPECÍFICA (+medicaments):
Entregar el dia de marxar, a l'estació.
WWW.CEPITUESPLAI.CAT

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb els
responsables via e-mail cepituesplai@gmail.com o trucada.
Queralt: 685 111 767 // Carla: 691 964 511 // Sergi: 681 396 012

