ACTIVITATS DIA LLIURE DISPOSICIÓ
Dilluns, 12 de febrer del 2017
Benvolguts pares,
Com ja sabeu el proper dilluns 12 de febrer és un dia de festa de lliure disposició.
Des de l’AMPA de la Fundació Escola Mowglius proposem per aquest dia, la ja clàssica
ESQUIADA de l’Escola Mowgli per als nens de 5è i 6è a les pistes d’esquí de “La Masella”.
Organitzada per l’AMPA de l’Escola Mowgli juntament amb l'AMPA de l'Escola Anoia i de
l’Ataneu.
Els nois i noies aniran acompanyats durant el viatge per monitors i pares de l’escola, i a les
pistes per monitors de l’Escola d’Esquí de La Masella.
L’horari aproximat que es durà a terme per aquest dia serà el següent:
HORA

ACTIVITAT

07:00h

Sortida des de l’Escola Anoia. Demanem màxima puntualitat.

09:00h

Arribada i esmorzar

09.30h – 13:15h

Lloguer de material + Curs d’esquí o Snow a càrrec de monitors de l’Escola d’Esquí
de La Masella.

13:15h – 14:15h

Dinar. Anirem a buscar el dinar a l’autobús, ja que el podrem deixar allà.

14:30h – 16:30h

Esquiarem amb els monitors de l’escola. (Els nens sempre estaran amb el monitor).

19:00h – 19:30h

Arribada de l’autobús a l’Escola Anoia.

Caldrà portar roba impermeable per esquiar, anorac, guants, ulleres, mitjons gruixuts i
crema de protecció solar. També serà recomanable portar mitjons de recanvi, bufanda
tubular. I l’esmorzar i el dinar.
Podreu realitzar la inscripció coma màxim fins al divendres 2 de febrer a través del
següent formulari: https://goo.gl/forms/0WmWf5robqzf0SiA3
També podeu inscriure als vostres fills i filles emplenant la inscripció que hi ha al següent
full i portant-la a secretaria el divendres dia 2 de febrer com a data límit.


L’ús del casc és obligatori. Els que lloguen el material ja hi ha inclòs el lloguer del
casc.

Els preus de l’activitat són els següents:
OPCIÓ 1

Viatge + forfet + assegurança + curset

46,5€

OPCIÓ 2

Viatge + forfet + assegurança + lloguer + curset

50€

El pagament es farà mitjançant rebut bancari a finals del mes.
En el cas que algun alumne no pogués anar a l’esquiada un cop feta la inscripció, se li
retornarà el 50% de l’import de la seva inscripció sempre i quan justifiqui degudament la
seva absència.

Comissió Extraescolars

A continuació, deixem també la butlleta d’inscripció via paper, per aquelles famílies
que ho prefereixin. També cal portar-la a secretaria com a màxim el dia 2 de
febrer.

ACTIVITATS DIA LLIURE DISPOSICIÓ
Dilluns, 10 de febrer del 2017
Nom i cognoms:…………………………………………………………….................
Data de naixement:…………….......................................................
Només qui vulgui llogar esquíso taula de snow
Alçada:……..…........…Pes:.....…........... Número de peu:….....…………
 Encercla la modalitat que voldràs practicar:

Esquí

Snow

 Preus: (Cal encerclar una opció):
1.- Viatge + forfet + assegurança + curset: 46,5 €
2.- Viatge + forfet + assegurança + lloguer + curset: 50 €
 Nivell d’esquí o de snowdels qui faran el curset: (Cal encerclar una opció):
a.- Hi vaig sovint.
b.- Hi he anat alguns dies.
c.- No he esquiat mai o només 1 o 2 dies.
Jo, _____________________________ amb D.N.I. núm.________________, com
a pare / mare / tutor-a de l’alumne/a_____________________________del curs
_____________

de la Fundació Escola Mowgli, autoritzo el/la meu/va fill/a a

assistir a l’esquiada a la Massella que realitzarà l’AMPA de l’Escola Mowgli el
dia 10 de febrer de 2017.
Signatura

