
En / Na _______________________________________________ amb DNI numero ____________________com a pare, 

mare o tutor, autoritzo a _________________________amb data de naixement (dd/mm/aaaa): _______/_______/_______ 

i curs: ________________________ a participar en l’activitat sortida a COLLSEROLA que organitza l’Esplai del Roser 

el divendres 28 de juny de 2019. 

Al finalitzar l’activitat: 
     El recullirà el pare/mare/tutor.                              Marxarà sol / Acompanyat del germà gran. 

Signatura:

SORTIDA A COLLSEROLA 
28 de juny del 2019

-Hora de sortida: 9.00 h 
-Arribada aproximada: 17.00 h 
-Lloc de sortida i arribada: Esplai del Roser   

- Preu: Gratuït (Inclòs en el preu de la setmana de casal). 
(No membres d’aquesta setmana de casal :15€)

- Hi ha límit de places. El termini d’inscripció finalitzarà al cobrir l’aforament d’autocars. Els 
membres de casal de la primera setmana (del 25 al 28 de juny) tenen preferència.  
- Per realitzar l’excursió és imprescindible tenir entregada la documentació general del casal (fitxa 
i fotocòpia de la targeta sanitària). 
-  Curs mínim de la sortida: Per a tots els membres de casal (3 - 17 anys)
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