CASAL D’AMER - ESTIU 2016
SORTIDA A LA GRANJA

CURS: P1-P2
DIA: dimecres 13 de juliol de 2016
Hora de sortida: 9:15.
Hora d’arribada: 17:00.
Lloc: Granja-escola de Sils
Cal portar el dia de l’excursió:


Aigua.



Esmorzar i dinar (Els que es queden normalment al menjador no cal que portin dinar).



Gorra.



Roba còmode (samarreta del casal) i calçat esportiu.



3 bolquers (qui ho necessiti), un xumet (qui ho necessiti) i una muda de recanvi.



Crema solar posada des de casa.

CAL PORTAR L’AUTORITZACIÓ ABANS DEL DIMECRES 6 DE JULIOL

Jo, ________________________________________________ , amb DNI ___________________ com a
mare, pare o persona tutora de ___________________________________del grup _____ inscrit al casal
d’Amer 2016,
AUTORITZO a Participar a la sortida extraordinària del dimecres 13 de juliol de 2016 a la Granja-escola de
Sils.
Firma,

Data: __ de _________ de 2016.

CASAL D’AMER - ESTIU 2016
SORTIDA A LA FUNDACIÓ MONA

CURS: P3, P4 i P5
DIA: dimecres 13 de juliol de 2016
Hora de sortida: 9:15.
Hora d’arribada: 17:00.
Lloc: Fundació mona.
Cal portar el dia de l’excursió:


Aigua.



Esmorzar i dinar (Els que es queden normalment al menjador no cal que portin dinar).



Gorra.



Roba còmode (samarreta del casal) i calçat esportiu.



Crema solar posada des de casa.

CAL PORTAR L’AUTORITZACIÓ ABANS DEL DIMECRES 6 DE JULIOL

Jo, ________________________________________________ , amb DNI ___________________ com a
mare, pare o persona tutora de ___________________________________del grup _____ inscrit al casal
d’Amer 2016,
AUTORITZO a Participar a la sortida extraordinària del dimecres 13 de juliol de 2016 a la Fundació Mona.
Firma,

Data: __ de _________ de 2016.

CASAL D’AMER - ESTIU 2016
SORTIDA A L’ESTANY DE BANYOLES + TRENET

CURS: 1r, 2n, 3r i 4t.
DIA: divendres 15 de juliol de 2016
Hora de sortida: 9:15.
Hora d’arribada: 17:00.
Lloc: sortida a l’estany de Banyoles + trenet
Cal portar el dia de l’excursió:


Aigua.



Esmorzar i dinar (Els que es queden normalment al menjador no cal que portin dinar).



Gorra.



Roba còmode (samarreta del casal) i calçat esportiu.



Crema solar posada des de casa.

CAL PORTAR L’AUTORITZACIÓ ABANS DEL DIMECRES 6 DE JULIOL

Jo, ________________________________________________ , amb DNI ___________________ com a
mare, pare o persona tutora de ___________________________________del grup _____ inscrit al casal
d’Amer 2016,
AUTORITZO a Participar a la sortida extraordinària del divendres 15 de juliol de 2016 a l’estany de Banyoles
+ trenet.
Firma,

Data: __ de _________ de 2016.

CASAL D’AMER - ESTIU 2016
SORTIDA A L’ESTANY DE BANYOLES + CAIAC

CURS: 5è, 6è i ESO.
DIA: divendres 15 de juliol de 2016
Hora de sortida: 9:15.
Hora d’arribada: 17:00.
Lloc: sortida a l’estany de Banyoles + caiac
Cal portar el dia de l’excursió:


Aigua.



Esmorzar i dinar (Els que es queden normalment al menjador no cal que portin dinar).



Gorra.



Roba còmode (samarreta del casal) i calçat esportiu.



Crema solar posada des de casa.

CAL PORTAR L’AUTORITZACIÓ ABANS DEL DIMECRES 6 DE JULIOL

Jo, ________________________________________________ , amb DNI ___________________ com a
mare, pare o persona tutora de ___________________________________del grup _____ inscrit al casal
d’Amer 2016,
AUTORITZO a Participar a la sortida extraordinària del divendres 15 de juliol de 2016 a l’estany de banyoles
+ caiac.
Firma,

Data: __ de _________ de 2016.

CASAL D’AMER - ESTIU 2016
COLÒNIES AL MAS SURO

CURS: de P3 a 4t.
DIA: dilluns 18, dimarts 19 i dimecres 20 de juliol de 2016
Hora de sortida: a les 9:15 del dilluns 18 de juliol.
Hora d’arribada: a les 17:00 del dimecres 20 de juliol.
Lloc: Mas Suro
Cal portar els dies de les colònies:


Aigua.



Esmorzar.



Gorra.



Roba còmode (samarreta del casal) i calçat esportiu.



Tres mudes de recanvi i pijama.



Llençols o sac de dormir.



Necesser d’higiene.



Banyador, tovallola, xancletes i bombolleta (qui no sàpiga nedar).



Crema solar posada des de casa.
CAL PORTAR L’AUTORITZACIÓ ABANS DEL DIMECRES 6 DE JULIOL

Jo, ________________________________________________ , amb DNI ___________________ com a
mare, pare o persona tutora de ___________________________________del grup _____ inscrit al casal
d’Amer 2016,
AUTORITZO a Participar a les colònies que es realitzaran els dies 18, 19 i 20 de juliol a la Casa Mas Suro.
Firma,

Data: __ de _________ de 2016.

