CAMPAMENTS
UME 2022

Sant Quirze de Besora

Si vols venir de campaments amb
la UME, apunta't bé les dates!

FLYER INFORMATIU

Aquest any anirem al terreny El
Primer Racó (St. Quirze de Besora)
http://www.fundacioespainaturajoventut.org/
instal%C2%B7lacions/?lang=ca

DATES
Les dates de cada grup són les següents:
BASE

1- 6 AGOST

(sortida amb autocar des de Gavà)

ANAR I TORNAR

30 JULIOL- 6 AGOST

El 30 de juliol se sortirà des de Gavà per començar la ruta de
4 dies. El dia 2 d'agost s'arribarà al campament base.
I T I N E R A N T 30 JULIOL- 6 AGOST

La ruta començarà el dia 30 i s'arribarà al campament el dia 4
d'agost. Els darrers 2 dies s'estarà al campament base.

GRUPS
Els campaments s’estructuren en dos grups diferents segons
l’edat. Quin és el teu?
CAMPAMENT BASE :
BASE (40 places): 2015-2011 disponible!
ANAR I TORNAR (15 places): 2010-2008

disponible!

CAMPAMENT ITINERANT:
ITINERANT (16 places): 2007-2005
places
esgotades!
*Per participar a itinerant cal ser soci i estar federat

INSCRIPCIONS

Divendres 27 de maig i dimecres 1 de juny
De 19h a 21h
Al local de la UME (Carrer de Salvador Lluch 6, Gavà).

Més coses que he de saber...
L’equip de monitors i monitores serà responsable del
funcionament de les activitats i la tutela dels infants. Per altra
banda, l’equip d'intendència serà el responsable directe de
l’alimentació.
L'últim dia dels campaments, el dissabte 6 d'agost, cada família
haurà de recollir l'infant al mateix terreny d'acampada. Hi
haurà dinar de germanor i activitats per tota la família des de
les 12 h del migdia fins a les 17 h.
No s'oferirà servei de transport de retorn a Gavà.

I quin és el preu ?
Pels que us toca anar al Campament Base, el preu serà de:
· 165€ pels socis de l’entitat
· 200€ pels no socis de l’entitat
Pels que us toca anar AiT, el preu serà de:
· 200€ pels socis de l’entitat
· 235€ pels no socis de l’entitat
Pels que us toca anar al Campament Itinerant, el preu serà de:
· 220€ pels federats i socis
· 235€ pels no federats
*50€ de descompte 2n germà per a tots els grups
*50% de descompte germà de monitor

Qualsevol cosa no dubtis en escriure'ns un email a:
casalcampamentsume@gmail.com

