A.E. Albada presenta...
Campaments d’Estiu:

CAMPRODON 2018
Després de tot un any arriba el moment de l’activitat final amb la qual ens
despedim, un cop més, d’un fantàstic curs, però no patiu que l’aventura
continua. Per fi, després de la llarga espera, es l’hora de presentar-vos els
fantàstics CAMPAMENTS D’ESTIU 2018!!
Anem a un lloc preciós què es diu Camprodon. Allà farem de tot i més:
excursions, olimpíades, actuacions, banyar-nos al riu, conèixer la resta de
l’agrupament, conviure amb la natura i per sobre de tot, passar-ho d’allò més
bé!
Amb tota la informació que us donem més avall, la il·lusió dels monitors i
les monitores i les vostres ganes de gaudir de l’estiu, en tenim més que
suficient! Som-hi doncs, que les vacances estan fetes per desconnectar i
sobretot ser molt feliç!!
Kraal de monitors de l’AE Albada

QUÈ CAL PORTAR?
Motxilla
Motxilla petita
Sac de dormir
Màrfega/Esterilla
Samarretes
Pantalons curts
Xandall
Roba d’abric
Roba interior
Pijama
Capelina
Mitjons prims
Mitjons gruixuts
Bambes
Botes de
muntanya

Espardenyes
Sandàlies de riu
Estris de neteja
personal
Repel·lent de
mosquits
After bite
Crema solar i
protecció labial
Agulles
d’estendre
Tovallola gran i
petita
Banyador
Cantimplora

Lot i piles de
recanvi
Plat, got i coberts
(forquilla,
ganivet i cullera)
Gorra
Camisa i fulard
Moltes ganes de
passar-ho bé!!

A part, recordeu un parell de coses:

Atenció! Els Llops i Daines i els Ràngers
i Guies estem 14 dies al campament i
els Castors i les Llúdrigues només 9!!
Totes les branques!!

No cal que porteu una muda per
dia!!

INFORMACIÓ QUE HEU DE TENIR EN COMPTE:
Lloc: Camprodon
Dates:



Llops/Daines i Ràngers/Guies ---------------------------------------- del 9 al 22 de juliol.
Castors/Llúdrigues ----------------------------------------------------------- del 14 al 22 de juliol.

Sortida L/D i R/G:

Sortida C/L:
Dia: Dissabte 14 de Juliol.

Hora i lloc: 9:00h a Maristes

Hora i lloc: 9:00h a Maristes

PAGAMENT:
Llops/Daines i Ràngers/Guies

Castors/Llúdrigues

240€

200€

Recordeu que aquells que tinguin germans dins de l’agrupament i també participin en alguna
activitat d’estiu (campaments i/o ruta) teniu descompte.
Llops/Ràngers:
220€
Castors:
180€
Recordeu de restar 50€ de la Preinscripció al pagament final de la Inscripció. El pagament s’ha de
fer mitjançant un ingrés o transferència bancària especificant el nom de l’escolta, la branca i la
paraula CAMPAMENT al següent compte: ES16-0075-0430-1506-0524-1014
(Límit confirmació i pagament: 16 de juny)

Hi haurà una penalització de 25€ per aquells que paguin fora del límit sense haver parlat
abans amb els economistes: Fran Laliga (Castors i Llúdrigues), Marc Lorente (Llops i Daines).
DIA DE PARES:

Com sempre, quan el Campament arriba a la fi, ens agrada poder passar els últims
dos dies amb tots els que feu possible que l’A.E. Albada pugui organitzar aquesta
activitat. I amb tots, volem dir tots! Així que pares i mares, esteu totalment convidats
a que vingueu a participar a les darreres hores del Campament! El Dia de Pares
d’aquest any, serà el dissabte 21 i podreu arribar a partir de les 18:00 de la tarda
(abans no, si us plau!). Si no podeu venir el dissabte, el mateix diumenge 22 esteu també
convidadíssims a venir!
El que heu de portar per aquests dos dies és el sopar del dissabte i el dinar de
diumenge, el qual també ha de ser pels vostres fills i per compartir entre tots com
una gran família!
En el cas de dormir al campament, necessiteu una tenda per a passar la nit o sinó
també teniu la opció de dormir als pobles del voltant.
A l’hora de marxar, els pares i mares que hagin assistit podran fer el viatge de
tornada amb els seus fills.
Si hi ha alguna família a la que li és del tot impossible pujar al Campament els seus
fills podran baixar amb alguna altra família (sempre que l’infant estigui autoritzat
mitjançant els papers entregats amb la inscripció).
Esperem poder compartir amb tots vosaltres el moment de tancar el curs amb un
dels actes més importants de l’escolta en un Campament:
el CERCLE del PROGRÉS!

