Anem de colònies a...

Santa Maria d’Oló
Hola Guais!
Esperem que hagueu agafat moltes forces aquests dies perquè s’acosten les esperades
segones colònies del curs!! Així que aneu reservant la data perquè els dies 11 i 12 de
febrer anirem a la casa de colònies els Clapers a Santa Maria d’Oló (Moianès).
Com quedarem?
Ens trobarem el dia 11 de febrer a les 9.00h al Centre Cívic de Palou i tornarem el dia
següent a les 18.00h al mateix lloc.
Què hem de portar a la motxilla de colònies?
-

Sac de dormir
Pijama
Capelina, cangur o jaqueta impermeable
Una muda de roba completa per dos dies.
Roba d’abric (a la nit farà fred!)
Estris de neteja personal (necesser amb raspall i pasta de dents, pinta, tovallola
petita...)
Lot
El fulard de l’esplai (posat!)
El cançoner de l’esplai
Calçat còmode per caminar (posat de casa!)
L’esmorzar, el dinar i el berenar del primer dia (porta el Bock’n Roll i redueix residus)
Cantimplora plena d’aigua (mínim ½ litre)
Ganes de passar-ho molt bé!

A la casa no accepten joguines, mòbils, diners, llaminadures, pares i mares... Així que
deixeu-los a casa!
No porteu més coses de les necessàries a la motxilla, només són 2 dies! Tot i així és
important anar amb una motxilla adequada a l’edat i l’alçada de l’infant (no amb una
maleta de viatge o d’esport. Si algun infant no en té, que ens la demani i li deixarem
encantades).

I quan costarà tot això?
El preu per a cada infant serà de 23,5€ si ve un fill, 39€ si en són dos, 47€ si en venen
tres i 62,5€ si en són quatre. L’import haurà de ser ingressat molt puntualment abans
del dia 3 de febrer. És important que pagueu tan aviat com sigui possible, així ens
faciliteu molt la feina als monitors i monitores.

El número IBAN on s’ha de fer l’ingrés és el següent:
Banc Sabadell (Plaça Maluquer i Salvador)
IBAN: ES42-0081-1783-43-0001001802

Recordeu que podeu fer l’ingrés a través de qualsevol caixer de Banc Sabadell, seguint
les següents indicacions:
1. Introduir la targeta (de qualsevol entitat bancària) a un caixer del Banc Sabadell.
2. Seleccionar l’opció “Pagaments a tercers”
3. Seleccionar targeta o estalvis.
4. Introduir el codi de l’entitat: 000851
5. Seleccionar l’excursió: “salida 1 dia”
6. Teclejar l’import
7. Acceptar i escriure el nom del nen/a o família
Els monitors i monitores

www.esplaiguai.org

