Grups d'esplai Pentecosta
Associació Josep Climent

» Eixida

De l'antic recinte de fires i mercats, al final de l'avinguda del
mar, el dijous 3 de juliol a les 1 0 del matí.

» Més informació

Als telèfons 964 05 09 1 5 i 620 65 57 67 (Dolors) o a la web:

www.josepcliment.org

amunt
2014
del 3 al 12 de juliol

Colònia d'estiu amunt 2014
Viver (Alt Palància)

Viurem aventures, fantasia, intriga, màgia,
il·lusió de la mà d’una de les arts del nostre
temps, el cinema.
Seguirem vivint junts, compartint i estimant
com ens va ensenyar el nostre Mestre.

per als infants de primària

Per les despeses
de la colònia
240€

Per matricular-vos a la colònia
i al campament AMUNT
Adreceu-vos des del dia 3 al 24 de juny a l'Associació Josep
Climent, av. del Mar, 1 4, baix, porta 2, qualsevol dimarts o dijous
per la vesprada, de 1 8 a 20h .

Informació general
En el moment de formalitzar la inscripció rebreu la informació
detallada que necessiteu per als dies de la colònia i el campament.
Donada l'actual situació de crisi econòmica, tindrem en compte les
situacions familiars particulars, i també els casos de germans, socis
de l'Esplai Pentecosta o de l'Associació Josep Climent.

Campament d'estiu amunt 2014

per als joves de secundària

Prepareu les vostres motxilles per recórrer a
peu els millors indrets de les nostres
comarques.
Fent ruta reforçarem els lligams de l’amistat,
gaudirem de la natura i ens obrirem a la
transcendència.

Per les despeses
del campament
270€
Ingresseu la quantitat corresponent al compte corrent de l'Associació als dígits de:

BANKIA 2038 9939 99 6000383341

Demaneu al banc un duplicat de l'ingrés i feu-nos-el arribar.
El termini de pagament és fins el 24 de juny de 201 3.
No deixeu la inscripció per al final perquè les places són limitades.

