Dissabte 20 de gener de 2018

Estimats pares i mares del Moviment Juvenil,
Com cada any per aquestes dades, en què s’apropa el temps de la Quaresma, ens complau
adreçar-nos a vosaltres per informar-vos de la propera convivència a Navalón el cap de
setmana del 3 i 4 de febrer per a tots els xiquets i xiquetes de Postcomunió del Moviment
Juvenil.
Aquest convivència, és un moment perfecte per desvincular-se de tot allò habitual i de les
comoditats que podem trobar al nostre poble. El temps de Quaresma s’apropa i quina millor
manera de preparar-nos que gaudint de les activitats preparades i sobretot, formar-nos com
a cristians amb els companys de la seua edat i monitors a Navalón!
Volem també agrair-vos la confiança que dipositeu en nosaltres i, al mateix temps, animar
als vostres fills a vindre a aquesta convivència. Ja que a més de ser una activitat més dins de
la programació, és una experiència única i que no oblidaran mai.
El preu del campament és de 35€, en ell s’inclou el transport, l’allotjament i les menjades a
partir del berenar del dissabte. Cal entregar l’autorització i els diners als seus monitors el dia
d’inscripció: divendres 26 de gener, de 19 a 20.30 h. al hall del Patronat. No s’admetrà cap
inscripció fora de termini així que preguem que respecteu l’horari d’inscripció.
Per qualsevol dubte, podeu preguntar personalment en la inscripció a qualsevol dels
monitors o per correu a coordipatro@gmail.com.

QUÈ...
● CAL PORTAR? Sac de dormir, dues mudes de roba (interior i de vestir), pijama, roba
d’abric, sabatilles, bossa d’agençament, tovallola menuda, llanterna, plat, got,
coberts. Bufanda i guants. Esmorzar i dinar del dissabte. Targeta SIP fotocopiada (si
no l’heu portada ja).
● NO CAL PORTAR? Mòbils (ni altres aparells electrònics), diners ni estoreta.
● HEM DE RECORDAR? L’eixida serà les dissabte 3 a les 9h. des del Col·legi dels
Maristes i la tornada l’endemà al voltant de les 18h., també al Col·legi des de
l’aparcament (davant de la guarderia).
Atentament, els monitors i monitores del Moviment Juvenil St. Jaume.

En/Na/N’..............................................................................................................Pare/Mare/Tutor
autoritze al/la xiquet/a .........................................................................................., del curs ..............
per tal que participe de la Convivència de Postcomunió que el Moviment Juvenil Sant Jaume
realitzarà els dies 3 i 4 de febrer a Navalón. A més informaré al meu fill/a que deu seguir les
indicacions dels Monitors en tot moment.
Algemesí, a __ de ______ de 2018

SIGNAT

