FIRA DEL DURO
Aquest divendres 25 de juliol ja tornem a tenir aquí la mítica FIRA DEL DURO de La Cellera de
Ter!!!!! Es porta celebrant des de l’època dels duros i les pessetes....i nosaltres la volem
continuar mantenint viva!!!
Els nens i nenes del casal us estan preparant activitats molt xules, parades i jocs pels pares i
mares, germans/es, amics i amigues, tiets i tietes, veïns i veïnes de La Cellera.
La Fira començarà a les 7 de la tarda i s’allargarà fins les 9 del vespre a la Pista del Centre.
Els nens i nenes de 1r a 6è cal que vinguin a les 6, a la mateixa Pista, a muntar i organitzar les
seves activitats.
HI ESTÀ TOTHOM CONVIDAT!!!!! Només cal que porteu una monedes de 2€!!!!!!

“ACAMPADA” FINAL!!!!
Estem arribant a la recta final del Casal, volem celebrar la cloenda d’aquest mes tant intens
d’una manera molt especial amb tots vosaltres!
El dijous 31 al matí hi haurà casal normal ( piscina).
A les 7 de la tarda, després d’una bona migdiada, haureu de preparar la motxilla i venir cap a
l’escola a passar la nit tots junts fins el divendres a la una del migdia.
ACTIVITATS:
Dijous a la tarda preparació d’actuacions pels pares.
al vespre sopar de germanor
a la nit GRAN CONCERT de CAMPIKIPUGUI i DISCO!!!
Divendres al matí moment per recollir motxilles, després d’esmorzar ( a càrrec del casal)
dinàmiques de valoració del casal i JOCS D’AIGUA al camp de futbol.
CAL PORTAR UNA MOTXILLA AMB:
-Sac de dormir i màrfaga
-sopar i aigua pel dijous
-banyador, tovallola i xancletes
-estris d’higiène personal
-pijama i roba de recanvi.
COST DE L’ACAMPADA: 5€ participants que estan inscrits la setmana del 28 a l’1 d’agost
8€ participants que no estan inscrits la setmana del 28 a l’1 d’agost

FESTA FINAL DEL CASAL
I per fer un bon tancament del Casal convidem a tots els familiars i amics dels nens i nenes del
casal a participar de la festa final que celebrarem l’1 d’agost.
On? A LA PISTA DEL CENTRE
Quan? EL DIVENDRES 1 D’AGOST A LES 7 DE LA TARDA
Què farem? ACTUACIONS I ESPECTACLES per tots vosaltres
+ PASSI DE FOTOGRAFIES I VÍDEOS DE TOTES LES ACTIVITATS
+ PICA-PICA I COMIAT

Cal portar l’autorització signada i l’import a pagar abans del 29 de juliol.
.....................................................................................................................................................
Jo.....................................................................amb DNI...............................................com a
mare, pare, tutor de.............................................................autoritzo el meu fill/a a participar de
l’acampada final que es portarà a terme a l’escola Juncadella la nit del 31 de juliol de 2014.
Firma i data:

