LA CASA DE COLÒNIES DE BINICANELLA
La casa de colònies de Binicanella està situada en el terme de Bunyola.
Dins l'entorn de les seves instal·lacions, es realitza la mini-colònia “Història de Mallorca”, desenvolupada
per un equip de monitors de temps lliure, amb les finalitats educatives d'OBSERVAR, EXPERIMENTAR
I APRENDRE. Es realitzaran diferents jocs i tallers, relacionats amb la Cultura Popular de Mallorca.
Hem organitzat una estada de dos dies, dimarts 24 i dimecres 25 d'abril amb els nins i nines de 3r de
Primària.
MATERIAL OBLIGATORI I ÚNIC
– Sabates esportives
– Sac de dormir i pijama
– Xandall
– 1 anorac o impermeable
– Gorra i llanterna (amb el nom)
– Bossa de neteja amb el raspall de dents, pasta de dents, pinta i tavallola.
– Bossa per la roba bruta
– Una muda de roba completa
– Berenar i menjar del dimarts a la motxilla (els nins/es de menjador se'ls donarà de l'escola.
(RECORDAU dur un tàper buit)
•
•

És important que la roba estigui marcada amb el nom del nin/nina.
És convenient que cada nin/nina prepari la seva motxilla; així sabrà on trobar les coses.

PREU
El preu total de la visita és de 76 euros.
El darrer dia per entregar l'autorització és divendres 20 d'abril.
NOTA: No es farà el retornament de la reserva si la falta d'assistència no és justificada per motius mèdics
i/o d'hospitalització i s'haurà de presentar justificant. En aquest cas, el centre només retornarà el què ens
aboni el proveïdor del servei.
En cas d'assistència a colònies, es farà el retornament del preu de menjador a partir del 2n dia.
L'abonament es farà efectiu en el rebut del mes següent a la sortida.
Atentament,
Professores de 3r de Primària
Jo (nom del pare, mare o tutor/a) ____________________________________________________
autoritzo al meu fill/a _______________________________________________ a assistir els dies 24 i 25
d'abril a la casa de colònies de Binicanella.
Signat:
OBSERVACIONS

TELÈFONS DE CONTACTE (És molt important que ens poseu tots els possibles telèfons de contacte)

