Balaguer, 3 de juliol del 2017.

Benvolguts pares, nens i nenes:
En acostar-se l'inici del torn de colònies considerem oportú fer-vos arribar aquestes notícies de cara a un millor
funcionament i bona marxa de tot. Per això els convoquem a la reunió informativa del 14 de juliol a les 20:30 h. que tindrà
lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament de Balaguer.
Tot i així els informem de les següents coses:
1.

Dia, lloc i hora de sortida. Dilluns, 31 de juliol. Preguem que estiguin una estona abans (15 min.), l'autocar sortirà puntual.
Cal que els nens portin l'esmorzar, dinar i berenar del primer dia.
BALAGUER: 10:00 h. Estació d’autobusos.
TÀRREGA: 10:00 h. Estació d’autobusos.

2.

Motxilla i paquets. Procureu col·locar tot l'equipatge a la motxilla. Eviteu fer paquets a part, es perden amb facilitat o
no es reconeixen; és aconsellable posar etiqueta amb el número que us correspon. Recordeu que els nens han de
portar una motxilla petita per les excursions que fem durant la colònia. Important que no siguin motxilles de cordes o
bandoleres.

3.

Menjar i beure. No cal donar llaminadures, galetes, patates, begudes, als nens per menjar-les durant les colònies, allí
ja els hi donarem algunes i amb el menjar que donen a les colònies és suficient.

4.

Adreça:

Casa de colònies “BASTANIST”
(Colònies C.E. Santa Maria)
25724 MARTINET (Lleida)

5.

Campament Volant i PreVolant. Els alumnes que cursin 1r, 2n i 3r d’E.S.O. han de portar tot el material extra que
especifica el document de la web. Les rutes del Campament Volant estan preparades per monitors experts i pensades
per nois i noies d’aquesta edat que normalment tothom realitza sense grans dificultats. Si en algun moment, algun noi
o noia desitja no caminar més trobant-se tot el grup, lluny de la casa de colònies, l’intendent o el director/a aniran a
buscar la persona en concret però aquesta persona haurà d’assumir el cost econòmic d’haver-la d’anar a buscar.
Queden exclosos el motius mèdics que els assumirà l’entitat.
Les excursions del Pre-Volant són més fàcils que les del Campament Volant i només es dorm 1 o 2 nits en tenda.

6.

7.

Fotocòpies dels documents oficials. Si no ho han fet, cal donar les fotocòpies de:


Targeta de la Seguretat Social. Original. "fotocòpia no" (donar-la el dia que es marxa)



D.N.I. del pare o la mare.



Carnet de vacunes

Dia de pares. Durant la primera setmana de colònies rebran més informació de l’últim dia però els aconsellem que
aquell dia no arribin abans de les 11:30 h. i que el torn de colònies finalitza després de l’hora dels adéus i per tant no
es podran recollir les motxilles fins les 13 h.

8.

Roba. També han de portar 1 samarreta blanca vella per embrutar, que no hauran d’utilitzar fins que els monitors ho
diguin.

9.

Telèfon:

CASA DE BASTANIST (973 293 096)
Només es podrà trucar durant l’horari següent: 15-16 h.
Fora d’aquest horari segurament no contestarà cap monitor ja que som fora la casa fent activitats.
També els informem que els dies 2, 4, 7 i 10 d’agost no serem a la casa per contestar al telèfon.
C.E. SANTA MARIA (644 433 560)
Heu de tenir en compte que és un telèfon que porta normalment el director, l’intendent o algun monitor
quan no estan a la casa de colònies ja que a la casa de colònies no hi ha cobertura.

10. Participants amb cura especial. Agrairem que ens feu saber (alguns ja ho heu fet en la butlleta d'inscripció) si el/la
vostre/a fill/a precisa alguna atenció especial, prendre algun medicament, aixecar-se a la nit per anar al wàter, etc.
Els medicaments especials que cada infant pugui utilitzar durant les colònies els pagarà el mateix infant. Se li restarà
l’import de la fitxa econòmica que tingui oberta a la colònia.
Recordeu revisar de polls els cabells dels vostres fills abans de marxar i aconsellem que portin xampú i pinta antipolls.
11. Altres:
 La casa no disposa de piscina però hi ha un dia que anem a la piscina de Martinet, per tant els nens i nenes que no
saben nedar, haurien de portar “manguitos”, “bombolleta” o “flotador”.
 Us informem que tenim un conveni de col·laboració amb LOGIESPORT perquè tots els infants inscrits a colònies puguin
gaudir d’un 25% de descompte per comprar material que necessitin per les colònies. Per gaudir d’aquest descompte
només heu de presentar el díptic de les colònies amb el segell de la nostra entitat que demostra que esteu inscrits. Si
no teniu el díptic segellat perquè l’heu perdut o el dia que us vau apuntar no el vau portar perquè us el poguessin
segellar, podeu portar-lo el dia de la reunió i us el segellarem. Recordeu que us podeu imprimir un díptic nou
descarregant-lo de la nostra pàgina web.
 Aconsellem que escriguin diverses cartes als seus fills i ja no cal que escriguin més cartes passat el dimarts de la 2a
setmana ja que difícilment arribaran a temps.
L'equip de monitors del C.E. Santa Maria

Local d’activitats:
C/ Barcelona, s/n
25600 BALAGUER (Lleida)

Oficina i Correu:
C/ Cardenal Benlloch, 28
25600 BALAGUER (Lleida)

web: www.cesantamaria.org
e-mail: info@cesantamaria.org
Tel. informació: 644 433 560

