Benvolgudes famílies,
Tal com us vam anunciar el dia de la reunió de famílies aquest any una de les
activitats del casal d’estiu és la NIT AL CASAL. Aquesta, es durà a terme el
proper dijous 11 de juliol a les respectives escoles o equipaments habilitats.
El preu d’aquesta activitat va inclòs en el preu per setmana del casal, no és
necessari pagar res extra.

HORARIS DE L’ACTIVITAT
20:00h Arribada al Casal
20:30h Sopar
21:30h Activitat de nit
23:00h Bona nit!
*Pels casals d’Escàndol i Enjove’t és probable que s’allargui una mica més
l’activitat de nit.
8:00h Bon dia!
8:30h Esmorzar
9:00h Inici del casal
El casal obrirà les portes a les 8:00h per l’acollida i a les 9:00h pel casal, per
si algú no desitja quedar-se a dormir.

QUÈ CAL PORTAR?
Sopar (entrepà o carmanyola) i esmorzar de mig matí
Córrer a càrrec del casal el primer esmorzar del dia.
Aigua
El casal proporcionarà aigua per sopar. De totes maneres, si algun infant se li
acaba l’aigua podrà reomplir la cantimplora a la font.
-

Sac de dormir

-

Màrfega

-

Pijama

-

Muda per l’endemà

-

Dessuadora/Jersei màniga llarg

Necesser: pinta, raspall de dents, pasta de dents, repel·lent de
mosquits, cremar solar
-

Llanterna

AUTORITZACIÓ (a omplir pel pare/mare o tutor/a)
Cal retornar l’autorització signada abans del dimecres 10 de juliol a la 13:00h
del migdia.
En/Na______________________________amb DNI_____________, com a
__________________(pare, mare, tutor/a) de __________________________,

Autortizo que el meu fill/a faci nit al casal.
Autoritzo totes les decisions educatives i medicoquirúrgiques que fos
necessari adoptar, en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció
facultativa.
Autoritzo l’ús d’un vehicle privat per al desplaçament , en cas de
necessitar atenció mèdica.
Autoritzo

que

la

imatge

del

meu

fill/a

pugui

aparèixer

fotografies/vídeos corresponents a les activitats del casal.

_________________, a __ de __________201_

(Signatura del pare, mare o tutor/a)

en

