Sortida del TroTem
7 i 8 de maig de 2011

Benvolguts,
Ja tornem a tenir aquí el TroTem, la TRObada TEMàtica de l’agrupament; un cap de setmana on hi
participem tots: nens/es, nois/es, pares i mares, antics i amics, avis, tiets, cosins... tothom!
Enguany ja us avancem que farem esport, fins i tot potser unes olimpíades.
El dissabte marxen els nois/es del cau, amb tren. El diumenge us hi afegireu els pares, mares... i tothom
qui vulgui!
Anem a La Riba.

DISSABTE 7 de maig
> Sortida dels nens/es i nois/es del cau.
Lloc: estació de trens de Reus.
Hora: 3 quarts de 8 del matí (7.45h.)

DIUMENGE 8 de maig
> Desplaçament fins a la Riba en cotxes particulars. (Si algú no disposa de transport, aviseu-nos i ho
solucionem).
Concentració a La Riba.
Lloc: entrada del poble, carretera vella.
Al peu de l’escalinata d’accés a l’estació i abans de creuar el riu.
Hora: 1 quart d’onze del matí (10.15h.)
Cal portar esmorzar!
> Farem jocs i activitats tots junts i dinarem.
> La tornada la farem, si és possible, amb cotxes particulars. En cas de no haver-hi suficients vehicles per a
nens/es, familiars i caps, els nens/es i caps utilitzaríem el tren.

Què cal portar?
> Nens/es, Nois/es:
Estora, calçat de caminar, plats, coberts, lot, roba d’abric i tot l’habitual.
No us oblideu l’esmorzar i el dinar del dissabte.
> Pares, mares i acompanyants:
Plats i coberts. No us oblideu l’esmorzar del diumenge.

Forma d’inscripció.
Termini:

abans de l’1 de maig.

Per correu electrònic a montsantcim@escoltesiguies.cat
O per telèfon a: 649.789.740 (Júlia) o bé 687.322.119 (Gerard)
>> indiqueu les places lliures de que disposareu al cotxe per tornar
Preu:

Nens/es, nois/es del cau:
Familiars, antics, amics, acompanyants...:

25 euros.
8 euros.

Caldrà pagar-ho el dissabte al matí a l’estació.

Us esperem a tots i totes!!!!
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