Xiroiencs i xiroienques,
Informacions de les activitats d’aquests propers caps de setmana:
SKUOIA, dissabte dia 5 de març
Hora i lloc: 10:30h a l’esplai* (el grup d’Hurakans fan un altre horari, consulteu amb l’equip)
Hora i lloc: 14h a l’esplai
Alguns grups marxaran pels espais del barri, és per això que preguem que aquells que hagueu
d’arribar tard o marxar abans, parleu amb el vostre equip de monitors/es!
Què cal portar?
Foulard
Activitat extra oficial, ANEM A DORMIR A L’ESPLAI divendres 4 de març
Hora i lloc: 20:00h a l’esplai
Si els nens/es tenen activitats extraescolars, agrairíem que ens poguéssiu informar de l’hora
que podrien arribar el divendres.
Què cal portar?
Màrfega i sac de dormir

Pijama

Pijama

Foulard

ACAMPASANTS, cap de setmana 12 i 13 de març
Hora i lloc: 9:15h a Joan Peiró
Hora i lloc: 13h a l’Espanya Industrial (preguem que no recolliu els infants abans de les 13h, si
no és imprescindible, ja que trenqueu el ritme del taller que estan participant.)
Què cal portar?

Màrfega

Capelina

Llanterna

Dinar dissabte

Berenar dissabte

Sopar dissabte

Esmorzar diumenge

Pijama

Roba de recanvi

FOUALRD

TARJA SANITÀRIA

Raspall de dents

*Cal venir esmorzats, el dissabte, de casa

Algunes coses a tenir en compte:
El diumenge, els grups de joves, organitzen un DINAR POPULAR. Ja podeu reservar el vostre
tícket, i comprar-lo el mateix dia. A la pàgina web teniu la informació detallada i com reservar el
vostre (i el del vostre fill/a) tícket.

Jo ____________________________________ amb DNI :________________________,
autoritzo a _______________________________ a participar a l’activitat EXTRA OFICIAL I
SKUOIA del 4/5 de març que organitza l’esplai xiroia, així com les decisions medico-quirúrgiques
necessàries.
Així signo:

Jo ____________________________________ amb DNI :________________________,
autoritzo a _______________________________ a participar a l’activitat ACAMPASANTS del
12 i 13 de març que organitza l’esplai xiroia, així com les decisions medico-quirúrgiques
necessàries.
Així signo:

