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Colònia d'estiu amunt 2015
Viver (Alt Palància)

Campament d'estiu amunt 2015

Per matricular-vos a la colònia
i al campament AMUNT

Informació general

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 23 de juny de 201 5.

No deixeu la inscripció per al final perquè les places són l imitades.

per als infants de primària

per als joves de secundària

Per les despeses

de la colònia

260€

Per les despeses

del campament

290€

Preparem les nostres motxil les per recórrer a
peu els camins de Castel ló a Penyagolosa,
l ’I taca del nostre país.

Fent ruta reforçarem els l l igams de
l ’amistat i gaudirem de la natura, oberts a la
transcendència.

Viurem el nostre particular viatge a Ítaca, ple
d'aventures, ple de coneixences.

Comptant amb bons companys de
viatge, farem el camí compartint i estimant
com ens va ensenyar el nostre Mestre.

En el moment de formal itzar la inscripció rebreu la informació
detal lada que necessiteu per als dies de la colònia i el campament.
Tindrem en compte les situacions famil iars particulars, i també els
casos de germans, socis de l 'Esplai Pentecosta o de l 'Associació
Josep Climent.

Adreceu-vos des del dia 2 al 23 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 .




