COMENCEM EL CURS 2017/18!
Atenció família volivolera! Tornem a ser aquí i venim amb moltes ganes de
començar un gran curs. A continuació trobareu tota la informació necessària sobre
les dates d’inscripció, sobre la (esperadíssima) primera excursió de curs i sobre les beques de
l’any 2017.
I per últim, mares i pares estigueu ben atents perquè aquest curs us tenim preparades moltes
sorpreses, única i exclusivament per vosaltres! Properament tindreu més informació...

INSCRIPCIONS
A partir de:
• 12 de Setembre: Socis (apuntats a l'Esplai
de dissabtes, La Sargantana o Empenta del
curs passat)
• 18 de Setembre: Infants que van venir als
Casals o Colònies dels curs passat
• 25 de Setembre: Obertes a tothom
REUNIÓ DE PARES I MARES CURS 17/18:
Dissabte 23 de Setembre a les 17h a l’Esplai.

	
  

BEQUES 2017
Com us vam informar el mes de juny, la
Generalitat ofereix beques a les famílies de
l’esplai tant per a activitats de curs com per
colònies (casals no).
Per optar a la beca només cal que ompliu el
Formulari de sol·licitud que podeu
demanar-nos per mail o venir a buscar
presencialment a l’esplai.
Data límit per entregar la sol·licitud:
30 de setembre
Més informació: esplaivolivol@gmail.com

PRIMERA EXCURSIÓ CURS 2017/18:
• DIES: Cap de setmana del 30 de setembre i l’1 d’Octubre
• ANEM A: Cal Mata (Saifores, Baix Penedès)
• SORTIM: Dissabte 30 a les 9:00h a la Plaça de la Llibertat (Pl. dels autobusos)
• TORNEM: Diumenge 1 a les 18h a la Plaça de la Llibertat, també.
• PREU: 28€
• CAL PORTAR: El pijama, el sac de dormir i/o llençols i coixinera; el necesser amb raspall i pasta
de dents; la roba pels dos dies, roba de recanvi, roba d’abric i, recordeu, calçat còmode!
Menjar: esmorzar, dinar, berenar i sopar del Dissabte i esmorzar, dinar i el vermut per Diumenge.
• LÍMIT PER APUNTAR-SE: fins el Dijous 28 de Setembre
• PAGAMENT: Mitjançant una transferència al COMPTE BANCARI de l’Esplai (BBVA ES77 0182
0815 8702 0166 4993). El Dissabte 30 abans de marxar ens haureu d’ensenyar el comprovant
conforme l’excursió està pagada (ja sigui en paper o pel mòbil). Sense comprovant el nen/a no
podrà marxar d’excursió!!!!!! Al concepte del pagament ha de posar “(nom del nen/a)
PRIMERA EXCURSIÓ”.

