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                  MMAANNAADDAA  TTRROOPPAA        

EEXXCCUURRSSIIÓÓ  IINNIICCIIAALL  DDEELL  CCUURRSS  SSCCOOUUTT  

2233  ii  2244  dd’’ooccttuubbrree  ddee  22002211

Estimats pares, 

Seguint el nostre calendari, el pròxim cap de setmana 23 i 24 d'octubre realitzarem la 
primera excursió del curs scout a l'Alberg ABADIA S. JOSÉ (Godella), a uns pocs 
quilòmetres de Catarroja. Donada la proximitat de l'alberg pretenem facilitar 
l'assistència dels nous scouts atés que és l'única excursió, junt a la de final de curs en la 
qual els lobatos passen la nit. 

CONCENTRACIÓ PER A l'EIXIDA: Dissabte 23 d'octubre en l'entrada del Metre de 
l'esplanada de Nou Centre (València) a les 10,30 hores. Es prega, per favor, la màxima 
puntualitat. 

RETORN: Diumenge 24 d'octubre a les 18,00 hores, aproximadament, en el mateix lloc, 
per a tots aquells scouts que no els hagen recollit els seus pares.  

PREU: 28,00€ (Inclou el transport) 

MATERIAL NECESSARI:  

 Motxilla, amb la suficient capacitat per a portar tot el material
 Sac de dormir
 Llanterna
 Cantimplora (sempre)
 Roba: Uniforme scout. Pijama, vestit de bany i gorra.
 Botes o sabatilles d'esports i xancletes.
 Una muda de roba interior

Higiene: Tovallola grand i una altra de mans, pinta, raspall de dents, dentifrici, sabó, 
mocadors de pape, protector solar, gel i xampú de dutxa. Dos màscares per a interiors 

Menjar: Esmorzar, menjar, berenar i sopar del dissabte, així com el desdejuni, 
esmorzar i menjar del diumenge.  

INSCRIPCIONS: El pagament de l'excursió ha de fer-se efectiva en la Secretaria del 
Grup el dissabte 16 d'octubre. 

Per a qualsevol informació addicional o dubte, podeu contactar amb Secretaria o en el 
número: 655-83-25-38



 

 

 

 

  
 

 

  
AAUUTTOORRIITTZZAACCIIÓÓ  FFAAMMIILLIIAARR  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓ  EENN  LL''EEXXCCUURRSSIIÓÓ  

IINNIICCIIAALL  DDEELL  CCUURRSS  SSCCOOUUTT  22002211  
  

  
DD..//SSrraa..::__________________________________________________________________________________________________________________________________  

CCoomm  ((ppaarree,,  mmaarree,,  ttuuttoorr))::  ______________________________________________  

AAuuttoorriittzzaa  eell  sseeuu//ss  ffiillll//ss,,  ffiillllaa//aass//ttuuttoorriittzzaatt//aa::    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

AA  aassssiissttiirr  aa  ll''eexxccuurrssiióó  ppeerr  aa  lloobbaattooss  ii  ssccoouuttss,,  qquuee  oorrggaanniittzzaa  ll''aassssoocciiaacciióó  ssoocciiooccuullttuurraall  GGrruupp  SSccoouutt  
IIWWAANNAA--VVIIIIII  ((GG--9977997700550033..  RReeggiissttrree  CCVV--0011--004400889966--VV))  eell  ccaapp  ddee  sseettmmaannaa  ddeell  2233  ii  2244  dd''ooccttuubbrree  ddee  
22002211  eenn  ll''AAbbaaddiiaa  ddee  SSaann  JJoosséé  ((GGooddeellllaa))  

  

PPeerr  aall  qquuee  ffaaiigg  eeffeeccttiivvaa  llaa  qquuaannttiittaatt  ddee::  __________  €€..    

 

  Adjunt  la  fitxa  mèdica  (només  per  a  membres  nous  del  Grup):  ___  (Escriure  una  X  en  el  cas  
d'incloure-la)  
Adjunt la fitxa mèdica (només per a membres nous del Grup): ___ (Escriure una X en el cas
d'incloure-la)

  Adjunt  l'autorització  d'ús  de  la  imatge  (només  per  a  membres  nous  del  Grup):  ___  (Escriure  
una  X  en  el  cas  d'incloure-la)  
Adjunt l'autorització d'ús de la imatge (només per a membres nous del Grup): ___ (Escriure
una X en el cas d'incloure-la)

  

    EEnn                                                                aa          dd’’ooccttuubbrree    ddee  22002211..                    

  

  

SSiiggnnaattuurraa::    __________________________________________________  NNIIFF::
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