EUSKADI 1 ESTEU
CONVIDATS/ADES,
AL GRAN CONCURS
DE L'ANY!
30 DE JUNY 21:30
CASTELL DE L'ARENY

TIMBALER 0

Estimats nois i noies d'Euskadi 1,
sabem que l'espera ha estat
llarga, i més després de tots els
esdeveniments d'ençà que va
començar el 2020.
Però per fi sou aquí un any més,
i aquest any heu estat
convidats al millor
concurs de l'estiu.
Us esperem a tots i totes amb
moltes ganes de gaudir, i
recordeu, també hi ha màgia
fora de la Vall de Pineta,
qualsevol cosa pot passar
aquests dies a Castell de l'Areny.
L'aventura continua...
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CONVOCATORIA
ESCOLA PIA SARRIÀ
10.45H
PREGUEM PUNTUALITAT

TIMBALER 0
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ON ARRIBAREM
Després de gaudir al màxim tots aquests dies, arribarà el moment de
tornar a casa i recordar tots aquests moments per no oblidar-los mai.
Aquest fet tindrà lloc a l'Escola Pia de Sarrià, el 12 de juliol a les 18h30.
L'hora d'arribada és aproximada.

ON ANIREM
L'emblemàtic concurs tindrà lloc a Castell de l'Areny, un poble de
colònies que se situa a uns 25 minuts aproximats de Berga, a la
comarca del Berguedà.

CONTACTE
TELÈFON: 93 441 00 04 ext 200
Recordem que només s'ha de trucar en cas d'una urgència greu.
CORREU ELECTRÒNIC: colonies@lleurejorditurull.cat

DURANT LA TANDA
BLOG: colonies.lleurejorditurull.cat
INSTAGRAM: @ll_jorditurull
FACEBOOK: LleureJordiTurull
TWITTER: Ll_JordiTurull

TIMBALER 0

ANY 2021

BOSSA GRAN

BOSSA PETITA

Muda per 13 dies

Esmorzar i dinar del primer dia

2 banyadors

Cantimplora plena (ben marcada)

Tovalloles (piscina i dutxa)

Tarjeta CatSalut ORIGINAL

Xancletes

Documentació

Impermeable

12 mascaretes

Roba d'abric

Bossa per guardar mascaretes

Necesser (raspall i pasta de dents,
sabons, pinta, crema solar,
desodorant, antimosquits, etc.)

Gel hidroalcohòlic

2 tovallons

Jocs de taula

Sac de dormir

Malabars

Aïllant

Diners: 5-10 euros

OPCIONAL

Llençol de sota i coixinera
Lot o frontal
Calçar per caminar (botes o
bambes de muntanya)

NO PORTAR
Mòbil

Bambes de recanvi

Tabac

Gorra

Tablets

Mitjons pel calçat de muntanya

Aparells Electrònics

2 pijames
Samarreta blanca

Menjar (excepte el del primer dia)
Coses que tallin
Estris per fer foc

