Benvolgudes famílies!
Un any més celebrem la Trobada de Moviments d’Infància i Joventut Cristians d’Algemesí.
Aquest any 2018 estem d’enhorabona, ja que celebrem la 10a edició d’aquestes trobades. Els Scouters i Monitors així
com els Rectors de les Parròquies creguem que aquesta és una activitat molt important, on podrem veure que són molts els
xiquets que participen en activitats de temps lliure als Moviments Cristians d’Algemesí al temps que coneixen també altres
realitats. És per tant una ocasió fantàstica per compartir amb els altres grups el millor que tenim, nosaltres mateixos!
La Trobada tindrà lloc el proper dissabte 27 de gener, i enguany hem canviat l’horari i distribució del dia.

Cicle 0 (Castors Scouts): al Pati del Col·legi Maria Auxiliadora.
Cicle 1 (3r i 4t Primària): al Pati del Col·legi Maria Auxiliadora.
Cicle 2 (5é i 6é Primària): al Col·legi Maristes (Frontó)
Cicle 3 (1r, 2n ESO): al Pati del Patronat.
Cicle 4 (CONFIRMACIÓ): a la Plaça Major.

Atenció als llocs d’acollida i horaris. Les activitats donaran inici a les 15:30h als següents llocs:
•
•
•
•
•
Finalitzarem la Trobada a la Parròquia de Maria Auxiliadora, on celebrarem la Missa a les 18h, on també esperem
que participeu els pares i famílies, perquè vosaltres també formeu part dels nostres agrupaments.
Per tal de poder participar en la Trobada cal que aporteu als vostres Agrupaments l’autorització paterna firmada,
autoritzant-vos així a participar en aquesta activitat.

Atentament, Scouters i Monitors dels Moviments Juvenils d’Algemesí.
———————————————"—————————————————"–————————————————
Jo __________________________________________________________________________________, pare/mare/tutor de
_______________________________________________________, del Moviment ____________________ i cicle_______ ,
Firmat:

autoritze per tal que participe de la X Trobada de Moviments d’Infància i Joventut Cristians d’Algemesí el dia 27 de gener de 2018.
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