Preinscripció activitat d'estiu A.E.Montserrat
Informació general
Benvolgudes famílies. El kraal de l'A.E. Montserrat estem molt contents i contentes de
comunicar-vos que hem aconseguit poder realitzar activitat aquest estiu!!!
Com serà aquesta activitat?
Aquesta activitat constarà de tres dies en què els/les escoltes podran venir a Maristes de
9:30 a 19:00 a fer CAU amb els seus amics,amigues, monitors i monitores a passar-ho d'allò
més bé!!
A causa de la situació en què ens trobem, aquesta activitat serà realitzada per branques.
Els ràngers/guies i els llops/daines la faran els dies 25, 26 i 27 de Juliol, uns a Sants, i
els altres a les Corts. En canvi, els castors/llúdrigues i els pioners/caravel·les (en cas de
què no facin ruta), ho realitzaran els dies 28, 29 i 30 de Juliol, també respectivament uns a
Sants i els altres a les Corts.
Per poder dur a terme aquesta activitat, els/les escoltes hauran de ser dividits en grups de
convivència. Aquests grups participaran, jugaran i passaran el temps junts durant aquests
dies.
Aquesta és una de les mesures que hem de realitzar per poder dur a terme l'activitat.
L'entrada serà de 9:30h del matí a 10:00h on hi haurà petits períodes d'entrada per a cada
grup de convivència i la sortida serà de 18:30h, on s'obriran les portes, fins a les 19:00h.
Preu de l’activitat
5€ que s’entregaran el primer dia en mà als
monitors/es
de la branca corresponent.
Què cal portar?
● Esmorzar, dinar i berenar dels 3 dies.
● Tovallola personal per eixugar-se
● Mascareta personal
● Camisa i foulard
● Ganes de passar-ho d'allò més bé!!

Que caldrà posar a la inscripció
Com ja heu llegit això és una preinscripció. No podem realitzar la inscripció encara perquè
estem a l'espera de certs documents de seguretat que ens ha d’enviar la generalitat.
Ara per ara, podem dir-vos algunes de les informacions de les quals haureu de disposar per
la inscripció definitiva:
●
●
●
●

Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...)
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
en els 14 dies anteriors.
Proporcionar el domicili de l'escolta.
Calendari vacunal actualitzat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jo, __________________________________ amb DNI ______________ pare/mare/tutor
de l’escolta _____________________________________, que pertany a la branca de
_____________________________________ l’autoritzo a preinscriure’s a l’activitat d’estiu
que tindrà lloc els dies 25,26,27 / 28,29,30 de Juliol al respectiu col·legi de Maristes.

Per entregar aquesta preinscripció només fa falta enviar aquesta última pàgina al correu
electrònic de cada branca.
La data límit per entregar la preinscripció és el 30 de Juny.
Cal aclarir que entregar aquesta preinscripció no implica el pagament de la sortida.
En cas de no entregar la preinscripció, no serà possible l'entrega de la inscripció final.

