Bastanist, 2 d’agost del 2017.

Benvolguts pares i mares:
Ens trobem, els uns per primera vegada, altres novament, fruit d'aquests dies en la companyia i el caliu d'aquests nois i
noies, que participen del 21è any consecutiu de torn de colònies del nostre centre, amb els quals ens sentim molt a gust, tot
i que sempre donen algun que altre "maldecap".
Intentem que siguin uns dies de vacances, de canvi, de "relax" per al vostre fill/a, però també cerquem i tenim un objectiu
educador en aquest temps de lleure. Procurem crear els fonaments perquè el dia de demà sàpiguen crear i viure
humanament els seu temps lliure i d'oci.
El motiu d'aquestes ratlles és donar-vos informació més detallada sobre el dia dels pares. Serà l'últim dia de la colònia,
diumenge 13 d'agost del 2017, i es seguirà el següent horari, tenint en compte una certa elasticitat.


11:30 h.

Arribada dels pares.
Durant aquesta estona podran recollir la targeta sanitària, els diners que no han gastat els seus fills i els
objectes perduts que no han estat identificats; a la botiga del C.E. Santa Maria que hi haurà davant la
casa de colònies.



12:00 h.

Festival.



12:45 h.

Sorteig de productes



13:00 h.

Hora dels adéus davant de la casa i cloenda del torn.



13:05 h.

Obertura de la casa i l’exposició de les colònies.



14:15 h.

Tancament de la botiga del C.E. Santa Maria.



14:35 h.

Dinar.



16:00 h.

Tancament de l’exposició i la casa.

Els que ho desitgin podran dinar pels entorns de la casa, que el vostre fill/a coneix prou bé. Recordeu que la normativa
vigent no permet encendre foc al bosc o zones properes i en acabar no deixeu brut els voltants.
Agraint-vos una vegada més la vostra confiança que heu disposat en nosaltres en deixar el vostre fill/a a les nostres mans,
us saludem i us esperem en els dia dels pares a la Casa de Colònies de Bastanist.
En el següent mapa els informem del camí per arribar a Bastanist.
Des del seu punt d'origen han d'agafar la carretera que va a la Seu d'Urgell o Andorra.
Quan han arribat a la Seu d'Urgell, han d'agafar la carretera comarcal 260 en direcció i sentit a Puigcerdà.
Quan arriben a Martinet, abans d'entrar al centre del poble, s'han de dirigir cap a una carretera que hi ha immediatament a l a
dreta. I seguint un tros d'aquesta carretera es podrà trobar, al primer desviament a la dreta, un cartell sobre Bastanist. Llavors es tira
per aquest camí asfaltat i es va seguint segons les indicacions del camí.

L'equip de monitors del C.E. Santa Maria.

P.D.:

Els demanem que no arribin a abans de l’horari marcat, així que els recordem que no podran veure els nens abans
de l’hora marcada.
I si alguns pares o familiars no poden venir a buscar el seu fill/a, feu-nos-ho saber el més aviat possible.
També els recordem que les colònies acaben a les 13 h. i fins llavors no es permetrà l’entrada a la casa ni
l’exposició i per aquest motiu no es podran recollir les motxilles fins llavors.
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