Marxa Infantil de regularitat
-24 Febrer-

El dia 24 de febrer farem una marxa infantil de regularitat no oficial per als nens
de la Secció Infantil. Es farà pels voltants de Gavà per a nens i nenes de 7 a 15
anys. La marxa es realitzarà per parelles que hauran d’estar establertes
prèviament. En cas de no tenir les parelles prèviament, es faran el mateix dia.
En la organització d’aquesta marxa serà molt necessària la col·laboració dels
pares, ja que els nens aniran sols durant tot el recorregut i cada poc metres hi
haurà una parella de pares supervisant i guiant.
L’hora de trobada serà a les 9:30 per començar a organitzar els pares, a la porta
del Col·legi Marcel·lí Moragues.
L’hora en que sortirà la primera parella serà a les 10 del matí, les successives
parelles sortiran cada 2 minuts. L’hora d’acabament serà a les 12:30 per a la
última parella en el mateix punt que la sortida.
El preu de l’activitat serà de 2 € que inclourà un avituallament al final. Per tant
s’ha de portar motxilla petita (obligatòriament) amb aigua. Hauran de portar
també calçat i roba adequada
.
Els dies d’inscripció a secretaria seran dimecres i divendres de 19h a 21h o per
email fins el divendres abans. El mateix dia de la marxa també es podran fer
inscripcions.
EL DIVENDRES ABANS DE LA MARXA, ELS PARES QUE COL·LABORIN EN LA
ORGANITZACIÓ S’HAURAN DE REUNIR AMB ELS MONITORS A LA UME A LES
20H.
És imprescindible l’autorització dels pares o tutor/a signada a per participar a la
marxa.

Per a qualsevol dubte truqueu a la UME divendres o dimecres de 19h a 21h del
vespre
Telf UME: 93 662 01 24 e-mail: infantil@umegava.org
Web: http://infantil-juvenil.umegava.org (hi trobareu informació i les
autoritzacions)
Mòbil de contacte durant l’excursió: 663 649 144

