
CAMPAMENT 
AMUNT 2019

4 AL 13 DE JULIOL



COLÒNIA

• Lloc: Alberg La Roca Parda de 

Cinctorres.

           Plaça de la Creu Roja, 1.

• Telèfon: 620 655 767 (Dolors) 



 DIA 4
• Eixida de Castelló amb autocar.

• LLOC: Antic recinte de fires i mercats, 
final de l’avinguda del Mar.

• HORA: 10 del matí

• CAL PORTAR MOTXILLA AMB ESMORZAR 
I ROBA DE BANY.



EQUIPATGE
• Mudes suficients de roba ordinària i interior.

• Alguna peça d’abric, per si refresca.
 PROCUREU MARCAR LA ROBA

• Dos parells de calçat còmode.

• Un parell de calçat esportiu per a excursions.

• Sabates de goma de bany.

 



EQUIPATGE
• Banyador

• 2 tovalloles (1 per a la piscina i 1 per a la dutxa)

• Utensilis per a la neteja personal

• Crema solar

• Sac de dormir.

• Pijama (llarg per als infants de sisé)



EQUIPATGE

Targeta sanitària original → Caldrà 
entregar-la el primer dia a la 
monitora/monitor.

                            

• Els infants de sisé, catifa isotèrmica.

• Motxilla menuda per a les excursions

• Algun instrument musical si el sap o el vol 
tocar



RECOMANACION
S

• No portar coses de valor: ni telèfon mòbil, ni 
joguets sofisticats.

• Si porten diners → entregar a la 
monitora/monitor el 1r dia en un moneder 
amb el nom.

• Les mares i pares no vingueu a la colònia els 
dies ordinaris.



FESTA FINAL
• Dissabte 13 a les 11h, al local de festes de 
Cinctorres.

• En acabar, cap a les 13h podreu tornar amb les 
vostres filles i fills.

• Si teniu qualsevol problema per assistir i 
recollir a les vostres filles i fills feu-ho saber 
a l’organització.



                        
MOLTES 

GRÀCIES!
Les monitores i monitors de les 

colònies AMUNT 2019 
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