
SORTIDA FAMILIAR DE CAP DE SETMANA

Des de la Comissió de Festes i Activitats familiars, estem organitzant un
cap de setmana en família a la casa de colònies “Can Xalió“ de Sant
Miquel de Campmajor (Garrotxa). Pensem que serà una oportunitat
molt bona per compartir, jugar i conèixe’ns una mica millor totes les
famílies en un entorn tranquil i relaxat.

Per tal de poder formalitzar la reserva amb la casa, necessitaríem saber
quantes persones serem. Per això, us demanem que ompliu, abans de
divendres 10 de maig, el formulari que trobareu a continuació. Una
vegada omplert, el podeu dipositar a la bústia de l’AFA per poder fer la
previsió.

El preu de l’estada pensió completa (inclou el sopar de dissabte,
dormir i l’esmorzar i el dinar de diumenge) és el següent:

Adults 38,5 €
Infants de 2 a 7 anys 20 €

Els menors de 2 anys no paguen però tampoc tenen dret a llit (cal portar
llit de viatge, si voleu). Per facilitar us informem d’alguns totals per
família:

2 adults + 2 infants= 117 €
2 adults + 1 infant = 97 €
1 adult + 2 infants = 78,5 €
1 adult + 1 infant= 58,5 €

La idea seria arribar a la casa dissabte després de dinar.

També hi ha l’opció de venir només a passar el diumenge. En aquest
cas, el preu seria:

Adults 14 €
Infants de p2 a p5 6,5 €
Infants de 1r a 15 anys 9,5 €

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb la Diana (mare del Guim de
P4 i de la Jana de 1r) i la Montse (mare del Robert de P3 i l’Ernest de 1r).

Dates: 1 i 2 de juny
Lloc: Can Xalió, Sant Miquel de Campmajor (Garrotxa)
http://www.decolonies.com/casas/detall/13/10/garrotxa/el-xalio



FORMULARI DE RESPOSTA CAP DE SETMANA FAMILIAR

SÍ, VOLEM VENIR EL CAP DE SETMANA AMB LA FAMÍLIA

 Vindrem dissabte i diumenge (veure preus)

 Vindrem diumenge a dinar (veure preus)

Total:
• Número d’adults _______

• Número de nens i nenes de 2 a 7 anys ________

• Número de nens i nenes menors de 2 anys ______

Nom dels membres de la família i edat:

1.

2.

3.

4.

5.

Correu electrònic de contacte (important)______________________

Telèfon de contacte ________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cal fer l’ingrés al nº de compte de l’AFA abans del 17 de maig

de 2013

BANC SABADELL   0081-0185-12-0001336737
ASSOCIACIO DE FAMILIES DE L'ESCOLA PÚBLICA DEL CARRER BAILEN

Si teniu dificultats econòmiques però us agradaria venir, contacteu amb la
Diana o la Montse i l’AFA mirarà de trobar-hi alguna solució.

L’activitat només es farà si som un mínim de 35 persones.  Igualment, la
capacitat màxima de la casa és de 60 persones. En cas de més demanda de
places es donaria prioritat a les famílies membres de l’AFA.


