Benvolguts i benvolgudes,
Serveixi la present segona tramesa per a informar-vos detalladament sobre els
aspectes operatius de la sortida d’Agrupament de Camp d’hivern que celebrarem totes
les unitats el proper cap de setmana del 11 i 12 de febrer de 2017.
Com ja sabeu, celebrarem la sortida a la casa de colònies de Can Rigol, domiciliada a la
vila de Begues (el Baix Llobregat). És per això que us convoquem, puntualment, a les
9:00h hores del dissabte 11 de febrer a la plaça Montserrat Roig, que es troba
davant del Casal de l’Olivera de Sant Boi de Llobregat, per a fer via cap a destinació. El
diumenge 12 de febrer us esperem a Can Rigol on esteu tots i totes convidats/des
per venir a buscar als vostres nens i nenes, a les 16:30h.
Els nens i nenes han de venir esmorzats de casa a més de dur quelcom per esmorzar
allà quan arribem.
Us deixem a continuació les indicacions per poder arribar-hi a la casa de colònies:
Can Rigol, Finca Can Rigol s/n, 08859 Begues.
El material que els nois i noies hauran de dur a la motxilla serà l’habitual per a una
sortida d’aquestes característiques i que seguidament us relacionem dessota:
* Sac, una muda de recanvi, estris d’higiene personal i la targeta sanitària individual
(TSI).
* Calçat còmode per a caminar i impermeable.
* Esmorzar i dinar del dissabte.
* Roba d’abric.
* Lot i/o frontal
* La camisa de la unitat respectiva i el fulard de l’Agrupament.
Demanem si us plau que les unitats més petites, és a dir, els castors i els llops i
les daines prepareu motxilla petita i gran. En cas de pluja, estigueu atents perquè
hi haurà canvis i rebreu notícies noves.
Per a qualsevol aclariment que necessiteu satisfer, no dubteu en posar-vos en contacte
amb els respectius equips de caps, ja que us atendran gustosament.
Tot aprofitant l’avinentesa per a saludar-vos ben cordialment, ens acomiadem.
Atentament,
El Consell d’Agrupament

