CAMPAMENTS 2017
St. Quirze de Besora

DEL 28 DE JULIOL
AL 6 D’AGOST

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

Vull anar de campaments!
Si vols venir de campaments amb la UME, apunta’t bé les dades!
Aquest any anirem al terreny La Teula a Sant Quirze de Besora, del
dia 28 de juliol al 6 d’agost del 2017.
A quin grup he d’anar?
Els campaments s’estructuren en dos grups diferents segons l’edat.
Quin és el teu?
•

Campament base:

Campament base: 40 places
Pels nascuts entre l’any 2006 i 2010
Anar i tornar: 25 places
Pels nascuts entre l’any 2003 i 2005

•

Campament itinerant:*

Campament itinerant: 15 places
Pels nascuts entre l’any 2000 i 2002
*Per poder participar al campament itinerant s’ha de ser soci
federat de la UME.
Quan em puc inscriure?
Si ets soci de la UME vine a fer la inscripció del 5 de maig al 2 de
juny, els dimecres i divendres de les 19:30h a les 21h.

Si no ets soci de la UME vine del 19 de maig al 2 de juny, els
dimecres i divendres de les 19:30h a les 21h.
Per inscriure’m...
Per poder formalitzar la inscripció s’ha de portar obligatòriament:
Full d’inscripció complementat i firmat pels tutors legals.
Fotocòpia de la targeta sanitària
Paga i senyal (un total de 20€)

El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Gavà ofereix
Beques per a poder assistir als Campaments per aquells que
complexin els requisits. Podeu obtenir més informació i tramitar-ne la
sol·licitud a l’Ajuntament de Gavà (Departament de Serveis Socials).
L’adreça és: Plaça de Jaume Balmes s/n de Gavà o al telèfon
932639136.
Com funcionen les inscripcions?
Els socis i sòcies de l’entitat gaudiran de preferència en el termini
d’inscripció i en descomptes en el preu de campaments.
Es considerarà infants associats aquells que figurin donats d’alta de
l’entitat com a mínim des de l’1 de gener de l’any en curs, i estiguin
al corrent del pagament de quotes.
S’atorgaran les places per rigorós ordre d’inscripció. Es considera
iniciat el procés amb l’entrega de tota la documentació
d’inscripció. En cas de completar-se les places, s’obrirà una llista
d’espera, atorgant les noves places per ordre d’inscripció. En cas de
produir-se una renúncia d’inscripció, l’infant perdrà la paga i senyal
abonada.
L’organització es reserva el dret de reduir o augmentar el nombre
de places.

Més coses que he de saber...
L’equip d’Educadors i Educadores serà responsable del
funcionament i la tutela dels infants. L’equip de Cuina i Intendència
serà el responsable directe de l’alimentació.
L’últim dia dels campaments, el diumenge 8 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 12h del
migdia fins a les 17h. No s’oferirà servei de transport de retorn a
Gavà.
L’equip de Campaments atendrà dubtes tots els divendres de
19:30h a 21h a la mateixa entitat: UME. Rambla Salvador Lluch, 4. 1r
pis Gavà (08850). Podeu contactar a través de telèfon: 936620124 o
al e-mail: casalcampamentsume@gmail.com
Platpack
Cansats d’anar cada any a buscar plats de plàstic, i que es fan
malbé o no els agraden als monitors? Tenim la solució! Aquest any
oferim el platpack; el qual consta de dos plats fondos, una tassa i la
coberteria. Els podreu encarregar a l’hora de fer la inscripció.
Ja ens podeu seguir al facebook amb el nom de Infantil Juvenil
UME.
I, quin és el preu?
Pels que us toca anar al Campament Base, el preu serà de:
200€ pels associats a l’entitat
230€ pels no associats a l’entitat
Pels que us toca anar al Campament Itinerant, el preu serà de:
Federats: 220€
No federats: 235€

