Benvolgudes famílies,
Des del Consell Esportiu del Pla de l’Estany us volem informar que el dimecres 10 de juliol es realitza la
Nit al Refugi de St. Patllari. Aquesta activitat és oberta i gratuïta per tots els participants d’Estiu Jove
del Consell Esportiu, és a dir, si el nen/a no participa al casal durant aquella setmana pot venir
igualment a passar la nit amb nosaltres! Per tal de poder portar un control, us demanem que aquells
nens/es que vulguin participar a la Nit al Refugi s’inscriguin al següent enllaç. L’últim dia per fer la
inscripció és el DILLUNS 8 DE JULIOL. Fora de termini no s’acceptaran inscripcions.
Aquest serà el cronograma:
Hora
19.20 h
19.20 a 19.35 h
HORARI

19.35 a 21.00 h
21.00 a 22.00 h
22.00 a 24.00 h
24.00 a 08.00 h
08.00 a 08.30 h
08.30 a 09.30 h
09.30 a 10.00 h
10.00 a 13.00 h
13.00 h

Activitat
Convocatòria dels participants d’Estiu Jove al pàrquing del Condis
de Banyoles
Sortida de Banyoles i arribada al punt de sortida a la pujada de
Pujarnol
Caminada a St Patllari
Sopar i Jocs
Temps d’oci i cohesió de grup
Bivac
Esmorzar
Arribada al Punt de Recollida de l’autocar
Trasllat al Parc de la Draga de Banyoles
Jocs al Parc de la Draga
Sortida de Cal Drac cap a casa

Cal portar:
- Màrfega
- Sac de dormir
- Llanterna
- Sabates per caminar
- Samarreta blava de l’activitat
- Roba de recanvi
- Jersei màniga llarga (per si fa fred al vespre)
- SOPAR (menjar i aigua)
- Protecció dels mosquits
NO cal portar l’esmorzar del dijous, l’esmorzar va a càrrec del Consell Esportiu.
Us hi esperem a tots i totes!!

L’equip d’Estiu Jove del Consell Esportiu del Pla de l’Estany.
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