COLÒNIES FAMILIARS 2012
de l’11 al 15 d’agost
Les famílies que ho vulguin, tindran la
possibilitat d’acampar en tendes.

Casa de colònies Montsant
Afores s/n
25552 Vilaller (Alta Ribagorça)
Carretera N-230, direcció Viella,
passat Pont de Suert i abans
d’entrar al poble de Vilaller.

Podeu fer les vostres
inscripcions directament a la
Fundació Verge Blanca-SCV
(de dill. a div. de 10 a 12 i de 17 a
19h., fins l’ú de juliol, després de 10
a 13h.)

S’admetran un màxim de 20
famílies, per rigorós ordre
d’inscripció.

Tema d’aquesta colònia:

“És Jesús un
membre de la meva
família?”
Durant les estones de les
xerrades dels adults, els
infants i el jovent tindran
les activitats pròpies de
lleure o aprofundiment en
un tema amb els monitors, i
els petits estaran cuidats i
fent la seva. Cada grup
portarà la seva dinàmica
diferenciada.

Data límit d’inscripció: 20 de juliol

C/ Acadèmia, 17
25002 Lleida
Telèfon: 973272864
Fax: 973269307
e-mail: fundacio@vergeblanca.org

Dissabte dia 11 d’agost
A partir de les 16 hores arribada de les famílies
17h acollida i allotjament
17’30h berenar
18h presentació dels participants, del tema i de la
dinàmica de la colònia
20’15h.: pregària
21.00h sopar i vetllada familiar
Horari marc pels actes generals
08.30h.: Llevar-se
09.00h.: Esmorzar i endreçar la casa.
10.00h.: Excursió/treball sobre el tema
13.00h.: Temps per gaudir de la piscina...
14.00h.: Dinar, sobretaula o migdiada.
17.30h.: Treball de reflexió (adults)/excursió;
activitat de lleure (infants)
19.30h.: Pregària en família
21.00h.: Sopar.
22.00h.: Vetllada familiar.
Les colònies finalitzaran el dimecres 15 a les 17h
Hi ha la possibilitat de
demanar ajuts en el
cas que a alguna
família li resultés
difícil assumir el cost.

Casa de Colònies Montsant, a Vilaller
Butlleta d’inscripció
Colònies familiars 2012

Família.................................................................Població..........................................
Adreça

Nom i cognoms

Edat

e-mail
Telèfon

Inscripció:

Data d’inscripció i signatura:

Adults: 160€
Fins a 12 anys: 109€
Menors de 3 anys: gratuït

Forma de pagament:

Ingrés al BBVA núm. 0182 593897 0010139388

Total

Preu

