Llops i Daines: esteu preparats/es per viure 8 dies de grans aventures?!
Aquest estiu ens acompanyareu a un indret perdut al bell mig de l’Alta Garrotxa, a Beget! Allà
viurem aventures de tot tipus gràcies a l’ajuda d’una màquina del temps que ens transportarà
als contes més xul·los que hi han hagut mai! Per això hem reservat els millors contes per
aquests dies, perquè els podem gaudir enmig d’un indret rodejat de pobles medievals, boscos
màgics, gorgs i salts d’aigua…i altres sorpreses que us hem preparat! Això si, no creiem que tot
això funcioni si no veniu ben carregats d’energia i d’una gran motivació. Sabem que la teniu, i
que en més d’una excursió ens l’heu demostrat amb les activitats que hem anat fent, però si
no esteu prou segurs i motivats de que podreu superar cadascuna de les aventures que us
esperen millor que penseu en fer alguna altre cosa!
Així que tots aquells que sigueu valents i valentes us esperem el diumenge 6 d’Agost a les
9:00h al Calisay. Com que anirem amb els cotxes dels vostres pares i mares ens agradaría
sapiguerer quan més aviat millor de quins cotxes disposarem per anar fins a Beget (conteu que
serem 15 nens/es i 5 caps!)
Està previst deixar el terreny del Plà del Mastai (Beget) el següent diumenge 13 d’Agost abans
de les 12:00h del migdia. Necessitem novament l’ajuda dels pares i mares, els nostres
salvadors, per venir recollir-nos (ens organitzarem via “whats upp”).
Cal portar ESMORZAR I DINAR DEL PRIMER DIA! I a la motxil·la gran (a veure qui és el valent/a
que se la fa sola):
- Màrfega i sac

- Coberts, got, carmanyola i cantimplora

- Lot

- Motxileta petita (que no sigui de tires)

- Mudes de roba interior

- Roba normal i alguna més d’abrigar

- Xacletes de riu (que s’agafin bé), tovallola, banyador i crema solar
- Pistola d’aigua i una gorra

- Samarreta blanca que utilitzarem en un taller

-FOULARD

- TARGETA SANITÀRIA ORIGINAL

EL PREU DE LS SORTIDA ÉS DE 60 EUROS PER NEN/A QUE S’HAN D’INGRESSAR AL COMPTE DEL
CAU DE “LA CAIXA” (recordeu de posar el nom del nen/a i la unitat a la qual pertany): 21000029-14-0200369401 (fins divendres 4 d’Agost). El preu inclou els àpats, l’estada i el material.
Per qualsevol cosa podeu trucar al 687073931 (Màrius) o al 664185873 (Clàudia) o via mail
cauflosicalcat@gmail.com.

