INSCRIPCIÓ SORTIDA DE NADAL

Abrigueu-vos bé, que ja està arribant!! La super sortida de Nadal que tindrà lloc del 27 fins al 30 de
desembre, tindrem una aventura que us deixarà glaçats! El nostre refugi serà la casa de colònies Mas La
Coromina, on us esperem a tots per gaudir d’una gran excursió amb tot l’A.E Montserrat! Si tu també ens
vols acompanyar t’esperem el 27 de desembre al parc de Plaça de Sants(hora a confirmar). Tornarem el
dia 30 de desembre durant la tarda. Aquesta inscripció ha de ser entregada màxim l’1 de desembre, dia
fins el que s’acceptaran autoritzacions (o fins ompliment de places).
Preu de la sortida: 135€
Què cal portar?:
□ Dinar (pot ser portat pels RÒVERS a canvi de 5 €*) i esmorzar del primer dia. 

□ Sac de dormir.

□ Pijama llarg. □ Capelina o roba impermeable.

□ Mudes de recanvi □ Calçat còmode i de muntanya.
□ Roba d’abric (anorac, forro polar, guants...). □ Frontal o lot.
□ Estris de neteja personal. □ Camisa i Foulard
□ Targeta sanitària □ Ganes de passar-ho bé!
La sortida de Nadal és molt especial però no tots els nens hi podran venir. És per això, que donem la
possibilitat de col·laborar-hi de manera solidària amb l'aportació de només 5€
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- →
En/na____________________________________(mare, pare, tutor/a) amb D.N.I _________________de
l’escolta _________________________ de la branca de ____________________________. Autoritzo a
participar a la sortida de Nadal de l’A.E.Montserrat a la casa de colònies Mas la Coromina els dies 27, 28,
29 i 30 de desembre del 2018. També autoritzo a fer el cobrament de 135€ al meu compte bancari.
SIGNATURA(Pare/Mare/Tutor)

 Autoritzo a participar amb cinc euros a la guardiola solidària
-

*Per

altra banda, la branca de Ròvers dóna la possibilitat de fer ells el dinar de cada nen, per

només 5€, que usaran per finançar-se el seu voluntariat d’estiu.
(Indicar aquí si existeix algun tipus d’al·lèrgia alimentària:________________________)
Jo ____________________, pare/mare/tutor de l’escolta ____________________
 SÍ ( ) / NO ( )

accepto el servei de dinar ofert pels Ròvers pel preu de 5€.

