Si no coneixeu l’esplai o encara no heu vingut mai, us animem a
provar-ho. Estem durant tots els dissabtes en temporada escolar
de 16:30 a 19:00 h al local superior de la Zona Esportiva de
Can Massuet del Far.

grup d’esplai
L’e
L’esclat !!!

VINE A PROVAR-HO I
SI T’AGRADA
APUNTA-T’HI !!!
Contacta amb
nosaltres:
- Adreça:
Local superior Zona esportiva
de Can Massuet del Far (Dosrius)

- Telèfons:
93/791.73.08 (Esplai)
678.438.368 (Miquel)

- Facebook:

Grup d’Esplai l’Esclat

- Mail:

esplai.esclat@gmail.com

- Pàgina Web:

www.grupesplaiesclat.com

Organitza:

Grup d’Esplai l’Esclat!!!

Col·labora:

Ajuntament de Dosrius.

Sortida al poble
espanyol 2019
No t’ho pots perdre
perdre !!!

Grup d’Esplai l’Esclat !!!

sortida al poble espanyol

Nom: _____________________________ Cognoms: _______________________________________

Què cal saber ?

Data de Naixement: ____________________________ Curs que està fent: ________________

lloc:

El Poble Espanyol (Barcelona)

edats:

Nens/es de P3 fins a 2n de secundària

sortida:

30 de novembre a les 10:00 h (local de l’Esplai)

tornada:

30 de novembre a les 19:00 h (local de l’Esplai)

activitats:

visita a totes les instal·lacions i
realització del “joc del Sarró”

preu:

10€ per als nens/es de l’esplai i 20€ per a la resta.
Els nens no cal que portin diners. En el preu de la
sortida està inclòs: l’autocar d’anada i tornada,
l’entrada al Poble Espanyol i la contractació del Joc
del Sarró

altres:

Si algun nen ha de prendre algun medicament, us
agrairíem que us poséssiu en contacte amb en
Miquel, el responsable de la sortida

DADES DEL NEN/A

Adreça: __________________________________________ Població: ________________________
Adreça electrònica:__________________________________________________________________
Té problemes a l’hora de dormir (pipi, insomni...): _____________________________________
Té problemes a l’hora de menjar? ___________________________________________________
Indicar possibles al·lèrgies:____________________________________________________________
Té alguna malaltia? ________________________________________________________________
Indicar si ha de prendre algun medicament: __________________________________________
Observacions: ______________________________________________________________________

AUTORITZACIÓ
Jo ________________________________________________________________________ amb
D.N.I. núm. ________________________________________________ autoritzo al meu fill/a
a assistir a la sortida al Poble Espanyol que organitza el Grup d’Esplai l’Esclat !!! el dia
30 de novembre de 2019.
Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que calgui
adoptar sota la direcció facultativa pertinent, sempre en cas d’extrema gravetat i de no
poder localitzar als pares.
També autoritzo a incloure la imatge del meu fill/a en els documents gràfics que es
puguin arribar a fer d’aquesta activitat i a penjar-ho a la pàgina web o a les xarxes
socials de l’esplai.
Signatura del pare, mare o tutor:

Can Massuet, a _________ de _________________________ de 2019
Telèfons de contacte dels pares: _________________________ __________________________

Què cal portar ?
- Esmorzar (si no ho han fet a casa), dinar i berenar.
També cal portar una cantimplora o ampolla d’aigua
gran (tot això dins d’una motxilla que es pugui penjar a l’esquena)
- Calçat còmode per caminar, roba d’abric i un impermeable

