Hola a tots i totes, sóc en Milo Vandersen un famós explorador
de la comarca, de ben segur que haureu sentit a parlar de
mi... Doncs com ja sabeu molts pensen que estic boig... Però
per fi podré demostrar l'existència d'una de les ciutats més
misterioses del món. Però per a poder-hi entrar necessito la
vostra ajuda... No puc revelar les meves fonts d'informació,
però estic convençut que vosaltres posseïu una màgia especial
que prové de la Vall de Pineta i sé del cert que la vostra
ajuda és imprescindible per a poder obrir les portes de la
ciutat màgica. Quan ens veiem us explicaré tota mena de
detalls, però per carta és perillós fer-ho perquè pot arribar la
informació a mans molt i molt perilloses. Confio en vosaltres,
ens veiem molt aviat. Us estaré esperant!
Atentament:

TIMBALER 0
TANDA: PINETA 2
DIES: 26-31 de juliol
LLOC: Can Bajona, Clariana de Cardener

QUÈ HEM DE PORTAR?
Motxilla petita (pujarà a l'autocar)
 Esmorzar i dinar del primer dia
 Cantimplora
 L'original de la targeta sanitària (entregar al monitor de referència abans de
pujar a l’autocar)
 Bossa amb els medicaments amb el nom de l’infant (entregar abans de pujar
a l'autocar al responsable sanitari)
 Documentació firmada (Fitxa d’inscripció, Full Alfa, Ordre SEPA, Autorització
Paterna/Materna i Declaració Responsable)
 5 mascaretes + bosseta per guarda-les
 Pot individual de gel hidroalcohòlic

Motxilla gran (recomanable que sigui d'excursió i no de rodes)









Jersei prim
Pantalons curts
Pantalons llargs
Samarretes per 6 dies
Roba interior per 6 dies
Barret o gorra
Pijama (recomanem curt)
Joc de llit: coixinera, llençol de sota i
llençol (NO sac de dormir)
 Banyador
 Tovallola de dutxa i una de piscina.
 Necesser complet (sabó, raspall de
dents...)

 Impermeable (capelina)
 Protector solar
 Roba per embrutar (pot ser que no
torni a casa)
 Banyador per embrutar
 Xampú i Loció antipolls
 Repel·lent de mosquits
 Lot
 Bossa per la roba bruta
 Calçat: bambes o xiruques i
xancletes tancades
 Estoig bàsic (llapis, bolígraf i goma)

 Recomanem portar totes les coses (roba i objectes) marcades amb el nom i cognom per
evitar confusions.
 Feu la motxilla pensant que no rentem la roba a la casa!
 Recomanem portar els cabells curts per qüestions d'higiene. Si per alguna raó teniu polls al
pujar a tanda, ens haureu d'avisar el dia de la sortida.

MATERIAL ESPECÍFIC DE CADA GRUP:
GEGANTONS +INFANTONS (2011-2016): Samarreta blanca
PETITS (2010): Samarreta verd fosc
MITJANS I (2009): Samarreta negra
MITJANS II (2008): Samarreta vermella
GRANS (2007): Samarreta blava

QUÈ NO HEM DE
PORTAR:
Aparells electrònics
Coses que tallin
Diners
Rellotge
Mòbil
Menjar/llaminadures

AUTOCARS:
Punt de sortida i arribada: Barcelona, Escola Pia Sarrià (c/Immaculada 35)


SORTIDA: DIA 26 DE JULIOL per franges segons els grups*:
o Grans (2007): el bus sortirà a les 9.00h (us convoquem a les 8:30)
o Petits (2010): el bus sortirà a les 9.45h (us convoquem a les 9.15h)
o M2 (2008): el bus sortirà a les 9.45h (Us convoquem a les 9.15h)
o M1 (2009): el bus sortirà a les 10.30h (us convoquem a les 10.00h)
o Gegantons + Infantons (2011-2016): el bus sortirà a les 11.15h (us
convoquem a les 10:45h)



ARRIBADA: DIA 31 DE JULIOL per franges segons els grups:
o M1 (2009): el bus arribarà a les 17.30h
o Petits (2010): el bus arribarà a les 18.00h
o M2 (2008): el bus arribarà a les 18.00h
o Gegantons + Infantons (2011-2016): el bus arribarà a les 18.30h
o Grans (2007): el bus arribarà a les 19.00h

*En cas de voler fer algun canvi d’autocar a l’anada, us demanem que ho feu a través del
següent formulari.

