HORARI PER AL DISSABTE 5 DE MAIG.
LA SALLE MANRESA.
Tot participant rebrà una bufanda amb un número imprès que servirà
de credencial per a qualsevol incident.
Sortida:
7.45 h Polígon Bufalvent, al final del carrer Miquel Servet, on
s’acaba el polígon i hi ha encreuament amb carrer Pau Miralda. En
arribar cal informar als professors que heu arribat.
Activitats:
12-13h Descans i convivència a la plaça (en el lloc que s’indiqui).
14:00h: Dinar conjunt a la plaça del Monestir.
15:30h: Animació i fotografia a la plaça del Monestir.
16:00h: Pregària de Santa Maria a la Basílica.
16:30h: Berenar i hora dels adéus a la plaça del Monestir.
17:30h: Sortida de l’autocar
18:00h: Arribada al polígon Bufalvent
18.15h: Arribada a La Salle Manresa
PREU: 7 € (despeses i aportació per a projectes humanitaris)
En el cas de suspendre la Pujada no es retornaran els diners.
Cal portar:

-

Esmorzar i dinar
Aigua per al recorregut
Bon calçat

En el cas de dubte pel mal temps podeu consultar el twitter de
l’escola.
DARRER DIA D’INSCRIPCIÓ: DIMARTS 24 D’ABRIL

.

Es poden fer les inscripcions a Secretaria, Caps d’Estudi o Tutors

41a PUJADA A PEU A MONTSERRAT 4 i 5 DE MAIG
INSCRIPCIÓ:
NOM I COGNOMS: _______________________________________
Alumne/a
Pare/mare

curs _____ Exalumne/a
Simpatitzant

Professor/a

Grup/esplai

Telèfon propi o de casa ___________________________
Telèfon emergència: ______________________________
Correu electrònic : _______________________ DNI ______________
Data de naixement: __________________
Observacions mèdiques: ____________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
AUTORITZACIÓ: ( Si es tracta d’un menor d’edat)
En/Na __________________________________________ amb
DNI _________________________ com a pare, mare o tutor/a
de __________________________________, autoritzo el meu fill/a a
participar de la 40a Pujada a Peu a Montserrat que organitza La Salle i
Joves La Salle Catalunya i que es durà a terme el 6 de maig.
Data i signatura:
La signatura d’aquesta butlleta comporta l’acceptació per part del participant de les
i indicacions de l’organització.

normes

