Esplai el Drop
Riera d'Horta 51 bis, 08027 Barcelona
Web: http://www.eldrop.org

ACTIVITATS D’ESTIU 2017
Enguany, com ja és tradició, a l’ESPLAI EL DROP, hem pensat realitzar pel proper estiu:
COLÒNIES I CAMPAMENT:
. La casa està ubicada al Parc Natural Cadí-Moixeró (Berguedà). Prop la població de Bagà, casa
de colònies aula natura La Salle (www.lasallenatura.com).
. Les activitats seran del 17 al 26 de juliol (10 dies).
. GRUP COLÒNIES: poden inscriure’s els nens i les nenes nascuts entre 2004-2010 (els PP, PG,
MP i MM de l’esplai). El nombre de places previst és de 55.
. GRUP CAMPAMENT: poden inscriure’s els nois i les noies nascuts l’any 2003-2002 (els MG de
l’esplai). El nombre de places previst és de 20.
. El grup de colònies dormirà a la casa i el de campaments en tendes.
. Funcionaran paral·lelament les activitats dels dos grups, segons participin de l’activitat de
colònies o de campament.
. El cost total el calculem 290 € aproximadament.
En el moment de la inscripció cal fer un pagament de 100 € - i omplir el full d’inscripció.
INSCRIPCIONS:
Els dissabtes de març de 5.00 a 7.00 de la tarda i fins a completar les places previstes. Passeu
per la secretaria de l’esplai el més aviat possible per tal de confirmar la plaça i recollir els
impresos.
Les inscripcions es realitzaran al local Riera d’Horta 51 bis.
Donem preferència d’inscripció els qui aquest curs participeu de l’esplai i els qui l'estiu passat
vàreu participar de les activitats d'estiu. A partir del 2 de maig s’obriran les places disponibles.
És molt important conèixer les nenes, nens, noies i nois abans de realitzar les colònies i els
campaments. Per aquest motiu avancem el període d’inscripcions, per tal que, a partir d’ara
puguin participar de les activitats de l’ESPLAI EL DROP.

