
SORTIDA PARES i MARES
Fem el cim!
17 i 18 de març

El cap de setmana 17 i 18 de març del 2018 tindrà lloc la sortida conjunta a casa de colònies de 
tot el MIV per tal de commemorar el 45è aniversari de l'esplai. La sortida té com a objectiu fer un 
CIM el diumenge 18 amb totes les famílies. 

Anirem a la casa Riera de Ciuret a Ciuret i diumenge al matí pujarem un pic proper a la casa. 
Després d'haver fet el cim i la foto de rigor dinarem totes juntes a la casa abans de tornar cap a 
Vilafranca.

La sortida té un cost de 30€ per infant (dissabte + diumenge) i 20€ per familiar diumenge. El 
preu per infant inclou el transport en bus, allotjament i àpats de diumenge i el de familiars, 
transport en bus i àpats de diumenge.

Al ser una sortida amb un gran volum d'assistents en el què cal avançar la bestreta de la casa de 
colònies i els busos caldrà fer una paga i senyal de 10€ per persona per tal d'assumir aquests 
costos prèviament. Aquesta paga i senyal no es retornarà en cas de suspensió de la sortida per 
mala meteorologia o que no pugueu venir finalment. I caldrà abonar-la en metàl·lic conjuntament 
amb la butlleta d’inscripció que està al peu de pàgina. No es reservarà plaça dels assistents que 
no hagin realitzat la paga i senyal.

Us recordem que com a famílies teniu accés a demanar les beques de la Generalitat a través 
del MIV, en cas de necessitar-ne poseu-vos en contacte amb els monitors i monitores del grup del 
fill/a en qüestió.

Horaris:
• Horari de quedada dissabte: a les 9.00h a l’espiga (infants).
• Horari de quedada diumenge: a les 8.00h a l’espiga (famílies).
• Horari de tornada diumenge: a les 17.00h (arribada a Vilafranca-l’espiga les 18.30h, aprox.)

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
SORTIDA PARES I MARES (Fem el cim! 17 i 18 de març)

Infants que vindran dissabte:
Nom i cognoms Grup de MIV

Familiars que vindran diumenge:
Nom i cognoms Tel. contacte

Recordeu retornar la butlleta d’inscripció a les monitores del MIV, teniu temps fins el dissabte 24 de febrer.
Cal inscriure’s amb el prepagament de 10€ per persona (tant infants com famílies).


