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Colònia d'estiu amunt 2016
Llucena (l 'Alcalatén)

Campament d'estiu amunt 2016

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 6.

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€

El campament serà una l larga ruta

d’obstacles pels bel ls paratges de les

comarques del nord.

Reforçarem els l l igams de l ’amistat i

gaudirem de la natura oberts a la

transcendència.

La colònia, com la vida serà una prova que

haurem d’anar superant a poc a poc, passant

pantal les. Per superar-les necessitarem una

bona dosi d’amor i una miqueta de tendresa.

Tot amanit amb alegria, bon humor,

aventures, jocs i sorpreses.

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 .




