
Benvolguts pares i mares, nens i nenes, 

 

Us informem que el dissabte 17 de juny celebrarem el final de curs a l’Esplai 

Mainada. Per aquest motiu, durant el dia farem un seguit d’activitats: 

 

- Matí i tarda. Sortida a la piscina 

Anirem a les Piscines Picornell a gaudir del bon temps. Caldrà estar a l’esplai 

a les 10.00 del matí i tornarem a les 17.00. El preu de la sortida serà de 6€ i 

els infants es podran apuntar el dia 10 de juny o enviant un correu a 

(splmainada@gmail.com) fins el dimecres 14 de juny. 

Serà necessari portar banyador, xancletes tancades, tovallola, crema solar, 

esmorzar, dinar, aigua, foulard i molt important caldrà portar la T-12 o una  

T-10 amb un mínim de 2 viatges 

 

- Nit. Sopar  

Com cada any i per celebrar el final de curs, es realitzarà un sopar a les 20.00 

on totes les famílies estan convidades i se celebrarà el Tradicional Concurs de 

Truites, amb un espectacular premi “made in Mainada”. A més del sopar, 

també podreu gaudir de l’espectacle que l’equip de monitors ja us té preparat. 

El preu serà de 8€  pels adults i infants del grup de grans i joves i de 6€ pels 

infants del grup de petits i mitjans. Les inscripcions es faran el dia 10 de juny a 

la secretaria de l’esplai o enviant un correu a (splmainada@gmail.com) fins 

dimecres 14 de juny. Al correu caldrà indicar el nombre de persones que 

assistiran i el nombre de nens del grup de petits o mitjans si s’escau. 

 

 

Esperem que no hi falti ningú!!! 

 

Molt atentament, 

L’equip de monitors. 

mailto:splmainada@gmail.com


 
 

AUTORITZACIÓ D’ACTIVITAT 
 
 

En/Na ___________________________________amb D.N.I. ______________ 

com a (1)_____________ autoritza a l’infant 

_____________________________________ a assistir a la sortida a les 

piscines Picornell del dia 17 de juny de 2017, que organitza el Centre d’Esplai 

Mainada amb les condicions establertes. Fa extensiva aquesta autorització a 

les decisions educatives i mèdico-quirúrgiques que fos necessari adoptar en 

cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa adequada. 

 

(1) pare, mare o tutor 

 

Sta. Coloma de Grnet, a ___ de _________ de 2017 

 

Segell del centre           Signatura del pare, mare o tutor 
 

 


