Campaments A.E.Torxa 2018
MATERIAL QUE CAL
PORTAR:

-Diumenge 15 de juliol. Podeu venir
a partir de les 11:00. Cal que porteu
el vostre dinar i el dels vostres fills,
taules i cadires.

- Motxilla
- Sac de dormir
- Màrfega (esterilla)
- Capelina o impermeable
- Anorac / polar
- Calçat esportiu
- Botes de muntanya (Important)
- Roba d’abric (2 jerseis-2
pantalons llargs)
- Pantalons curts
- Samarretes de màniga curta
- Mitjons (gruixuts i prims)
- Sabates d’aigua (lligades)
- Mudes
- Sabó per rentar roba
- Estris de neteja personal (raspall
de dents, sabó,...)
- Antipic
- Tovallola i banyador
- Camisa d’escolta i fulard (si es té)
- Plat, got, coberts i tovalló
- Bossa de roba per guardar els
plats
- Cantimplora (d’un litre
aproximadament)
- Gorra o barret
- Llanterna
- Motxilla petita per les excursions
- Muda per embrutar
- Esmorzar i dinar del primer dia
(en una maleta petita a part)
- SAMARRETA BLANCA per embrutar

Si aquest dia no us va bé de venir a
buscar el vostre fill digueu-nos-ho
amb antelació.

* És recomanable marcar la roba i
material amb el nom del nen/a, per tal
d’evitar pèrdues.

Horari de Sortida:


Llops i Daines (10 i 12 anys) i
Ràngers i Guies (12 i 14 anys):
Dilluns 2 de juliol del 2018 a les
9:00h. a l’Estació d’Autobusos
d’Igualada



Castors i Llúdrigues (8 i 10 anys):
Diumenge, 8 de juliol del 2018,
a les 9:00 h. a l’Estació
d’Autobusos d’Igualada.

Dia de Pares
-Dissabte 30 muntatge de
campaments amb dinar organitzat
per la PIME (gratuït)

Important:
Cal que el dia de sortida porteu la
Targeta Sanitària original i la
lliureu als monitors/es.

Per més informació, poseu-vos en
contacte amb:
633 60 15 15 (Marc)
654 98 48 25 (Dídac)
campaments@aetorxa.com

Programació

Horari diari:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08:00 Llevar-se, esport
i rentar-se
09:00 Esmorzar
09:30 Serveis
10:00 Activitat de matí
12:30 Bany
14:00 Dinar
15:00 Serveis i temps lliure
15:30 Activitat de tarda
18:00 Berenar
18:30 Activitat tarda
20:00 Cants / Animació
20:30 Sopar
21:30 Activitat nit
23:00 Anar a dormir

Queda totalment prohibit visitar els campaments fora de l’horari de recollida o sense
avisar a coordinació si és un motiu especial.

