CASAL
Excursionista
Sí! Sabem com et sents estant envoltat/da de natura! Coneixent-la, aprenent-ne
coses, i superant els entrebancs que trobem al medi que ens envolta!
Doncs saps què?! Aquest estiu, és el teu estiu! Estrenem el casal excursionista!
Pretenem descobrir o redescobrir més a fons els racons de la nostra comarca, tant
a peu com en bicicleta; així com els de les comarques veïnes (especialment la
Garrotxa). A part de moltes altres coses, però com a plat fort, farem una sortida a
la setmana en la que aprofitarem per fer diverses activitats de muntanya (escalada,
col·laboració en tasques de reconstrucció del refugi de Sant Aniol d’Aguja, etc.).
Què? Ens hi veiem?

TARIFES

PREUS

Tarifa única

40€/setmana

Tarifa reduïda*

36€/setmana

* La tarifa reduïda s’aplicarà a les famílies nombroses o monoparentals, i a famíles amb més d’un
germà inscrit en algun dels casals de la Coordinadora de lleure.
*Opció de subvenció de Lleure per a Tothom: seu.banyoles.cat o www.plaestanyjove.cat

Lloc: Centre Excursionista de Banyoles.
Edats: 4t, 5è i 6è de Primària (nascuts/des entre el 2005 i el 2007).
Dates: Del 3 al 28 de juliol.
Horari: 9h a 13h (excepte quan fem sortides, en què l’horari serà més variable).
Inscripcions:

NOTA IMPORTANT!

Documentació necessària per a la inscripció:

Reunió informativa:

Generals:
Presencials a l’Oficina Jove Cal Drac:
Divendres 12 i 26 de maig de 19:00h a 21:00h
Dissabtes 13 i 27 de maig de 11:00h a 13:00h
Extraordinàries (durant l’estiu):
Cada dijous a les 13 hores al mateix casal

· Targeta sanitària del participant (fotocòpia).
· DNI (si en té, no cal fotocòpia).
· Carnet de família nombrosa o monoparental,
en cas de tenir-ne.
· Informació general del participant (adreça,
telèfons de contacte, ...).
· Fotocòpia de la targeta federativa de la FEEC,
en cas de tenir-la.
La inscripció només la podrà realitzar el pare,
mare o tutor legal del participant ja que haurà
de firmar l’autorització.

Cal ser soci del Centre Excursionista de
Banyoles (22€ anuals) i estar assegurat per la
FEEC, com a mínim amb cobertura C (10,70€
anuals). Els tràmits relatius a aquests requisits
es podran fer a la secretaria del Centre
Excursionista de Banyoles.

Divendres 9 de juny a les 19:00 h al Centre
Excursionista de Banyoles.

CONDICIONS DEL CASAL:

·El casal s’haurà de pagar per avançat.
·És necessari un mínim de 15 participants per
torn. En cas de no complir aquest requisit, el
torn quedarà anul·lat i es retornaran els diners.
·No es retornaran els diners, excepte quan es
tracti d’una causa major i justificada.
·No es poden recuperar els dies que no s’ha
vingut al casal.

Més informació:
casalexcursionista.ceb@gmail.com

ORGANITZA:

www.coordinadoradelleure.org

AMB EL SUPORT DE:

T: 606046849 / 972583211

