COLÒNIES de l’ESCOLA ESPORTIVA
18ª EDICIÓ

ACTIVITAT:

Sortida de cap de setmana a la Casa de Colònies El Ginebró
(Vilopriu) per a realitzar unes jornades de convivència entre tots
els participants de l’Escola Esportiva.

DATES:

4, 5 i 6 de maig (de divendres a diumenge)
L’estada pels nens/es de P3 serà de divendres a dissabte.

SORTIDA:

RECOLLIDA:

Divendres, des de la parada de transport escolar de La Benaula, a
les 6 de la tarda i en autocar. Cal arribar a ¾ de 6.

A la casa de colònies, diumenge entre les 16 i 17 h. Els nens/es
de P3 caldrà recollir-los dissabte de 18-18’30h
Per arribar al Ginebró venint des de Girona, s'ha d'agafar la Sortida 5 de l'AP-7 direcció l'Escala. Un cop agafada aquesta
direcció us trobareu amb una primera rotonda (Camallera), agafeu la segona sortida direcció l'Escala fins a trobar una
segona rotonda, allà agafeu la primera sortida direcció Vilopriu. Seguint cap a Vilopriu passareu per Valldevià i a uns
1200 metres aproximadament trobareu una intersecció on heu de girar a l'esquerra en direcció a Garrigoles i, tot
seguit, a uns 150 metres agafeu el trencant a la dreta on es veu el rètol de El Ginebró.

PREU NEN/A:

75 €* per a les despeses derivades de l’allotjament, material
fungible i empresa de transports pel desplaçament d’anada. El
monitoratge és voluntari.
Alumnes de P3: 40 €*. Famílies amb 3 fills, preu 3r fill: 38€*.
(*) A descomptar els 25 € de pre-inscripció

INSCRIPCIÓ
i PAGAMENT:

Al pavelló,
Dimecres 11 d’abril de 18 a 20.30h i Dijous 12, de 18 a 19h

Què cal portar? La setmana abans de les Colònies us farem arribar una
circular informativa amb el que es necessari portar, i també una petita
descripció de com arribar a la casa.

OBSERVACIÓ: Les colònies també resten obertes als germans de
nens de l’Escola Esportiva (de 4 a 12 anys), que hauran de portar la
fotocòpia de la tarja de la S.S. en el moment de fer la inscripció.

