Dates: del 25 de juny al 1 de juliol.

Lloc:
Després de dues nits de ruta, dormint en
tenda d’acampada, arribarem a la casa de
colonies “Mas Pinadella” al municipi de
Sant Joan les Fonts, on passarem els 5
dies restants! (En realitat, tot plegat será
un viatge ple de màgia!)

Preu: 145 euros
Pagament sencer o Primer pagament: tot el mes de maig
(en cas que es es faci pagament fraccionat): 75€
Segon pagament: tot el mes de juny - 70€
NÚM DE COMPTE: ES28 2100 0437 4902 0021 8451
IMPORTANT: POSAR COM A CONCEPTE
NOM I COGNOMS (de l’infant).
Grups d’edat:
Dracs: de 6 a 8 anys (nascuts entre el 2008 i el 2010)
Sargantanes: de 9 a 11 anys (nascuts entre el 2005 i el 2007)
Ornis: de 12 a 14 anys (nascuts entre el 2002 i el 2004)
Tritons: de 15 a 17 anys (nascuts entre el 1999 i el 2001)
Telèfons de contacte:
Raquel - Tritons: 622065321
Erlin - Ornis: 687604225
Hugo - Sargantanes: 651494010
Núria - Dracs: 633452352
Anna - Directora de l’esplai: 670212294

Mail: espai.trobada@gmail.com
WEB: esplaispait.cat

Què cal portar?
A la motxilla de ruta ( NO de cordes):
 sac
 màrfega
 capelina
 lot (llanterna)
 cantimplora
 crema solar
 dinar i sopar del primer dia
 tovalló de roba pels àpats
 botes de muntanya (que NO estiguin per estrenar)
 xancles lligades
 pijama d’abric
 una muda de roba (no texans, roba comoda)
 roba interior i 2 parells de mitjons
 gorra
 banyador
 tovallola de piscina
 dessuadora o polar
 necesser amb: pinta, raspall i pasta de dents, dessodorant
Procureu no carregar massa pes!
HEU DE VENIR AMB EL FULARD POSAT!
A la motxilla gran:
 6 mudes de roba
 roba interior i mitjons per 6 dies
 dessuadores o polars de bescanvi
 gel i xampú
 tovallola de dutxa
 una samarreta blanca (és per fer un taller)
 calçat còmode (esportiu) de bescanvi
 pijama d’estiu
 llençol de sota i coixinera (opcional)
 davantal de cuina
NOTA: no portar telèfons mòbils, mp3, càmeres de fotos o altres aparells tecnològics.
No es podran carregar, i l’esplai no es fa responsable si es perden. Els monitors durem
càmera de fotos i més tard penjarem les imatges al web.
Les llaminadures o bosses de patates, es poden dur si són per compartir amb tothom el
primer dia. En altre cas, demanem si us plau que no se’n portin: estem a la natura i
atreuen animals a les tendes i a les habitacions.

