Hola nens, pares i mares!
Desprès d’un curs molt intens d’esplai, els monitors tenim ganes d’acabar-lo “por todo lo
alto”, per aquest motiu el grup de grans ha decidit organitzar una excursió el proper dia 28
DE MAIG.
El dissabte d’esplai canviarem la tarda al voltant de la nostra sala per una magnífica
excursió al parc aquàtic de ILLA FANTASIA!!!!
Ens trobarem el dissabte a les 8h (màxima puntualitat perquè el tren surt 8.15h i no
espera a ningú!!) del mati a l’estació de trens de Vilafranca per marxar direcció
Premià de Mar on s’agafa el bus que ens pujarà fins al parc aquàtic. Per tornar farem el
mateix recorregut a la inversa per ser un altre cop a Vilafranca on ens haureu de venir a
buscar al esplai a la hora habitual ( en cas de retard de rodalies tindreu l’ informació
a l’esplai per els altres monitors de l’esplai).

Què cal portar?
•
•
•
•
•
•

Esmorzar
Dinar i aigua
Banyador / bikini (posat a sota de la roba)
Tovallola
Crema del sol
Si es pot la samarreta del GEP del 25è (ja que així és més fàcil identificar-los).

El preu de l’excursió es de 15€ que s’hauran de donar el mateix dia de la sortida.
L’entrega de butlletes es pot fer, com a límit, el dimarts 24 de Maig a la bústia de Can
Trabal en un sobre tancat amb el nom del grup de grans.
Altres informacions:
- Si aquell dissabte fa mal temps, no es realitzarà l’excursió i llavors no cal que us
presenteu a l’estació. Els monitors trucarem a varis pares i es farà cadena.
- Si algun nen té dificultats per nedar que sigui comunicat als monitors del grup.
Per qualsevol dubte podeu posar-vos amb contacte amb els monitors.
Montse – 658614130
Joel – 647950445

Mireia – 656259557
Marta G. – 633661991

Roma - 661 05 42 05

Jo En/a..........................................................amb DNI.......................................autoritzo al meu
fill/a...........................................................a assistir a la sortida del dia 28 de Maig de 2011
organitzada pel Grup d’Esplai Parroquial.

Fa extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos
necessari adoptar en cas de extrema urgència, sota la direcció facultativa adequada.
……..…………………….a………de……………de 2011.
(Signatura del pare/mare/tutor)

