Grups d'esplai Pentecosta
Associació Josep Climent

» Eixida

De l'antic recinte de res i mercats, al nal de l'avinguda del
mar, el dilluns  i el  de juliol a les  del matí.

» Més informació

Als telèfons     i     (Dolors) i al correu i la
web:

josepcliment@josepcliment.org
www.josepcliment.org

del  al  i del  al  de juliol

Colònia d'estiu amunt 2021
Torre Xiva (Alt Millars)
Enguany coneixerem un poble nou on
descobrirem nous paisatges, rutes, i
experiències a la vora del riu Millars, i
descobrirem la gura de Jesús, l’home més
autèntic.

per als infants de primària

Per les despeses
de la colònia
250€

Campament d'estiu amunt 2021
Figueroles – Penyagolosa
Preparem les nostres motxilles per recórrer a
peu els camins de l'Alcalatén vivint les millors
aventures.
Farem tres dies d'esports d'aventura a
Figueroles i aconseguirem pujar al
Penyagolosa.

per als joves de secundària

Per les despeses
del campament
300€

Per matricular-vos a la colònia
i al campament AMUNT
Envieu-nos la txa de la matrícula per correu electrònic o adreceuvos des del dia 8 al 24 de juny a l'Associació Josep Climent, av. del
Mar, 14, baix, porta 2, qualsevol dimarts o dijous per la vesprada, de
18 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.
Tindrem en compte les situacions familiars particulars, i també els
casos de germans, socis de l'Esplai Pentecosta o de l'Associació
Josep Climent.

Atesa la situació sanitària actual, durant l'AMUNT 2021 se seguiran estrictes
protocols de seguretat que tindreu a la vostra disposició en formalitzar la matrícula.
Algunes de les mesures que es prendran son les següents:
– Limitar el nombre d'assistents
– Fer grups bombolla d'un màxim de 10 persones
– Ús de mascareta
– Desinfecció del material
– Ús de gel hidroalcohòlic
Ingresseu la quantitat corresponent al compte corrent de l'Associació als dígits de:
BANKIA ES07 2038 9939 99 6000383341
Demaneu al banc un duplicat de l'ingrés i feu-nos-el arribar.
El termini de pagament és ns el 24 de juny de 2021.
No deixeu la inscripció per al nal perquè les places són limitades.

