(A encher por Abeiro)
Data/actividade: 11/05/2019
Nome:

Pagado: 10

€ Sinatura e selo:

Benqueridas familias:
O grupo de animadores e animadoras poñémonos de novo en contacto convosco con motivo da
próxima realización da Xuntanza do IEF; Saltimbanquis, Andaina e ADS que celebraremos en
Vigo, o vindeiro sábado 11 de maio de2019.
Con esta actividade, que facemos tódolos anos, pretendemos que os nenos e nenas dos
diferentes lugares se coñezan de cara aos Campamento de Verán, e descubran que hai máis
nenos e nenas que están na mesma agrupación en diferentes cidades.
Como noutras ocasións, convidámosvos a que animedes aos vosos fillos/as a participar nesta
actividade. Calquera dúbida ou cuestión que teñades facédenola chegar para tratar de
solucionalo. (Tfno. 693846023. cxabeiro@cxabeiro.org )
Estes son os datos xerais da saída:
Saída: sábado 11 ás 08:45 h. dende o portón do colexio.
Chegada: sábado 11 ás 20:15 h. aproximadamente.
Vigo
Media mañá, xantar e merenda, auga, será unha xornada no monte,
polo que cómpre roupa e calzado acorde, gorra e a pañoleta da
Agrupación e ademáis; una cantimplora.

HORARIO:
LUGAR:
LEVAR:
PREZO:

10€
DATA LÍMITE PRESENTACIÓN AUTORIZACIÓN: MERCORES 8 DE MAIO

A autorización poderá entregarse NO CENTRO XUVENIL DE LUNS A VENRES,NO HORARIO DE
16.30 A 18:30 e nos recreos de secundaria, de 11.10 a 11.30.
Para temas de organización, pregámosvos que entreguedes a autorización coma moi tarde
na data sinalada, o MÉRCORES 8 DE MAIO, POIS NON PODEREMOS ADMITIR AUTORIZACIÓNS
FORÁ DESTA DATA
Un saúdo dos animadores/as


AUTORIZACIÓN XUNTANZA
Eu

,con DNI

-

pai/nai/titor de

_autorizo

ao meu fillo/filla a participar na XUNTANZA DE

(Saltimbanquis,

Andaina ou ADS) que terá lugar en Vigo o día 11 de maio de 2019
Indicar se ten algunha intolerancia ou alerxia____________________________________________
_____________________________________________________________.

Pagado: 10
Asdo:

Asinar a autorización e o recadro.Grazas

€

Sinatura do pai/nai/titor/a:

Selo Abeiro

