Benvolguts pares:
Volem agrair-vos que ens hageu confiat el vostre fill/ la vostra filla perquè participe
en la convivència AMUNT 2012 del dijous 5 de juliol al dissabte 14 de juliol. Voldríem
correspondre a la vostra confiança de la millor manera possible.
Com ja deveu saber, la colònia tindrà lloc, si Déu vol, a l’Escola Comtessa de Llucena,
que es troba eixint de Llucena cap al Castillo de Villamalefa, a l’esquerra de l’Hotel Llucena,
av. Ferran León, 17.
Per qualsevol informació que vulgueu, el telèfon del centre és el 964.380046.
Recomanem, però, que, si no és en cas de necessitat, no telefoneu als vostres fills / les
vostres filles durant la convivència. Sabeu que, a vegades, sobretot si són menudets, els
xiquets s’enyoren, i la telefonada pot comportar conseqüències negatives. Però sí podeu
en tot cas telefonar i preguntar per ells al monitor/a o a l’equip de coordinació.
En relació amb l’organització voldríem indicar-vos alguns punts:
1. L’eixida de Castelló amb autocar, serà des de l'antic recinte fires i mercats, al final de
l’avinguda del Mar, a les 10 del matí del dijous 5 de juliol. Cal que els xiquets / les xiquetes
duguen de casa l’esmorzar.
Juntament amb l’esmorzar del dia, hauríeu de posar també, en una bossa a part, el
banyador, les sabates de goma, la gorra, la tovallola per al bany i la crema per al sol.
2. L’equipatge dels xiquets hauria de comptar amb els elements següents:
• Un nombre suficient de mudes de roba ordinària i de roba interior; preveniu
també alguna peça d’abric per si feia alguna miqueta de fred a la nit. Procureu
que la roba vaja marcada.
• Dos parells de calçat còmode per als dies ordinaris;
• un parell de calçat esportiu per a les excursions.
• Els utensilis habituals per a la neteja personal i una tovallola menuda.
• Potser un impermeable per si plou.
• Una llanterna per a la nit
•
• Cantimplora
• Sac de dormir i pijama
• Motxilla
• Algun instrument musical si el sap o el vol tocar.
• Tot el necessari per al bany (que ho portaran en una bossa a part)
• Targeta sanitària original (entregueu-la al monitor el dia de l'eixida)

3. Recomanem que els xiquets no duguen coses de valor: ni telèfon mòbil, ni joguets
sofisticats que els puguen distraure excessivament o sostraure de la convivència. És
convenient, que si els doneu diners, els entregueu el dia de l’eixida al seu monitor/a dins
d’un moneder.
4. Recomanem al pares que no vinguen a la colònia els dies ordinaris. Reserveu-vos per al
dissabte 14 de juliol, quan podreu compartir la festa de comiat amb els vostres fills.
Aleshores ja us els endureu cap a casa.
5. El dissabte a les 11 hores tindrà lloc l’acte final amb la participació de tots els grups de la
colònia i el campament.
En acabar la festa, cap a les 13, podreu tornar amb els vostres fills /es cap a casa.
Si teniu algun problema per a assistir a la festa final i arreplegar els vostres fills/es,
feu-ho saber a l’organització i hi trobarem alguna solució.
Bona sort a tots, i bones vacances.
MONITORS I MONITORES DE LES COLÒNIES AMUNT 2012
Castelló de la Plana, 1 de juny de 2012

