EXCURSIÓ JUNIORS BENISSA A ALTEA I FI DE CURS
El pròxim dissabte 21 de Juny farem una excursió a Altea en el trenet de la Marina. L’eixida
serà a les 10:15h. a l’estació de tren i al tornar, en el centre parroquial sobre les 18:00h amb els
pares i mares tindrem un berenar per a tots junts amb la despedida del curs i 30 aniversari.
El preu es de 3 euros i heu de portar: aquesta autorització signada, la panyoleta, roba
còmoda, esportives, gorra, impermeable, aigua, esmorzar, dinar, toalla, algun euro i si els
pares/mares venen al berenar.
Els xiquets/tes que no vinguen a l’excursió, poden vindrer a les 18 per despedir-nos.
Aprofitem per recordar que queden poques places per al campament.
Per més informació, podeu tocar al 635 289 303 o entrar en www.parroquiabenissa.org.
Juniors Sempre Units
Tallar per la línea i portar la part de baix fins el dia de l’excursió

---------------------------------------------------------------------------AUTORITZACIÓ EXCURSIÓ ALTEA
Jo (mare/pare) ___________________________________ amb DNI ___________________,
mare/pare de

, autoritze al

meu fill/a a assistir amb els Juniors a l’excursió que faran el dissabte 21 de Juny.
Firma mare / pare:
____________________ Telèfon de contacte: ___________________
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