ACAMPADES DE PRIMAVERA 2010

GRUP BROTS

Acampada de cap de setmana per a nens i nenes de 6 a 16 anys
La durada serà de 2 nits
Des de el divendres 19 de març al diumenge 21 de març
Cuina Vegetariana
LLOC
Masia Can Gregori,
Seu de Rurania associació Naturista
Vegetariana
Maçanet de la Selva. GIRONA

Inscripcions abans del 10 de
març.
L’ inscripció serà ferma quan un cop feta telefònicament o personalment.

Forma de pagament
En efectiu a l’acampada
PREUS
Soci

No soci

Primer nen /a

50 €

60 €

Germans /nes

40 €

50 €

Interessats trucar a la coordinadora, Alícia Cónsul, al mòbil 656-956-356
o poseu-vos amb contacte amb l’entitat via telèfon o correu electrònic amb

RURANIA
Telèfon 972 858 474
associaciovegetariana@rurania.org

LLOC DE SORTIDA: Sants estació (davant de la oficina de GRUP BROTS
turisme de Barcelona) a les 18:45 (El tren surt a les 19:10, si us
plau no arribeu tard.) En cas de que no us vagi bé, també podeu
venir a la masia directament, en aquest cas truqueu per avisar a
Alícia al 656-956-356.
LLOC DE TORNADA: El mateix, el dia 21 a les 20:05.
CAL PORTAR:
-Dos mudes de
recanvi completes.
-Roba d’abric (Per
la nit)
-Necesser
(complet)
-Lot
-una espècie que
faci molta olor.
-Calçat còmode.
-Autorització (Adjunta)
-I moltes ganes de passar-ho bé!
NO CAL PORTAR:
-Diners ni objectes de valor, es podrien perdre.
-Mòbils, Mp3, videojoc... la natura ja és prou divertida!.
-Vergonya ni mandra.

GRUP BROTS

AUTORITZACIÓ

En /Na ..............................................................................................................
Amb DNI número ..................... autoritza el seu fill/a ......................................
A assistir a les activitats organitzades per la Societat Naturista Pla de Carat, en
les condicions establertes. Fa extensiva aquesta autorització a les decisions
medico quirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, sota
la pertinent direcció facultativa. Al mateix temps, en cas de no manifestar
expressament el contrari, mostro la meva conformitat per poder realitzar i
utilitzar material gràfic de les activitats que practica el meu fill/a per part de la
Societat.
Certifico amb la meva signatura l’autenticitat de totes les dades que apareixen
en aquest document.
A

,

Signatura del pare, mare o tutor:

de

de 2010

