EXCURSIÓ 1 – FÈNIXS
Tàrrega

7 de novembre

Sortida de l’Estació RENFE
Dissabte – 08:30h
- Esmorzar
- Dinar
- Cantimplora/Ampolla

5€

Recollida a l’Estació RENFE
Dissabte – 18:40h

- Roba còmoda
- Sabates d’esport
- Mascareta

- Panyoleta!
- Motxilla petita

Comença un nou curs i, com cada any, arriben les excursions de grup d’edat. Amb aquesta,
el grup de Fènixs podrem aprofitar el dia per fer diverses activitats de cohesió i coneixença del grup.
Anirem a passar el dia a Tàrrega, un viatge en tren per descobrir la capital de l’Urgell i el seu entorn,
pujar fins el parc de Sant Eloi i conèixer els seus carrers i places. També serà un bon moment per
conèixer-nos més entre totes i tots els membres del grup.
Seguim amb el model d’inscripció online. Us demanem que formalitzeu la inscripció
accedint a www.esplaistignasi.org/secretaria i emplenant el formulari que us facilitem. Per
confirmar que heu realitzat la inscripció correctament, rebreu un correu automàtic al vostre mail,
on s’hi detallaran les dades que heu introduït.
Es completarà la inscripció un cop estigui fet el pagament via transferència bancària al
següent número de compte: ES98 0182 3401 33 0201740594 (BBVA), establint com a concepte
COGNOM + NOM DE L’INFANT/JOVE+ GRUP. El preu d’aquesta excursió és de 5€. La data límit per
inscriure’s és el 3 de novembre, també inclòs.
Per altra banda, també us volem informar que el
dimecres 4 de novembre a les 20:00h durem a terme la reunió
informativa de manera virtual. Com ja sabeu, la situació
d’excepcionalitat que estem vivint també ens ha fet
readaptar la forma de fer esplai, i és per això que volem
explicar-vos bé el funcionament del curs i poder vetllar
plegades per un esplai millor.
Una forta abraçada,
L’equip de monitors/es de Fènixs

Reunió informativa
Dimecres 4 de novembre
20:00h – Virtual

