
AUTORITZACIÓ PER SORTIDES
SORTIDA A ERR: PARC AQUÀTIC
DIJOUS 18 de juliol de 2019

Benvolgudes famílies,
La sortida que farem durant la quarta setmana del Casal CreActiu serà al Parc Aquàtic al municipi de
Err. Anirem amb tren fins a Puigcerdà i allà agafarem un autocar fins el parc.

La sortida la farem el proper dijous dia 18 de juliol, i per tant aquest dia és necessari que tots els
nens i nenes portin:

• Esmorzar, dinar, berenar  i aigua
• Banyador,xancles i manguitos o similar si es creu necessari
• Protecció solar i gorra
• Roba i calçat còmode
• La samarreta de l'Estiu Actiu 2019

Aquest dia també farem un horari especial, ja que arribarem més tard,el punt de trobada serà a
l'estació del tren de Ripoll

Horari del dijous 18 de juliol:
8:10h Trobada a l'estació del tren de Ripoll
Els nens i nenes que facin acollida poden venir a les 8h a l'estació que ja hi haurà una monitora, no
els porteu al Maragall ja que no els podrem portar fins l'estació
8:27h Surt el tren des de Ripoll
9:34h Arribem a Puigcerdà i agafem el autocar
10:00h Arribem al parc, esmorzem i a l'aigua
13:30h Dinar, descans i tornem a les piscines
16:30h Sortim del parc i agafem autocar
17:20h. Surt el tren des de Puigcerdà
18:23h. Arriba el tren a Ripoll

Per qualsevol dubte o aclariment, recordeu que podeu contactar amb nosaltres al correu electrònic
estiuactiu@ajripoll.cat i al telèfon 696065773

* Retallar per la línia de punts i retornar als monitors o monitores el dia de la sortida
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jo  _________________________________________  amb  DNI  ____________________________,

com a pare, mare o tutor/a legal de ___________________________________________________

l'autoritzo a participar de la sortida al PARC AQUÀTIC al municipi de ERR, el proper dijous dia 18 de

juliol de 2019.

Data i signatura del pare/mare o tutor legal:

mailto:estiuactiu@ajripoll.cat

