Visita’ns a www.parroquiasantjaume.com o busca’ns a Facebook #Moviment Juvenil Sant Jaume

Algemesí, 23 de gener de 2016
Després de les vacances de Nadal, i encetat ja aquest any 2016, el Moviment Juvenil ha tornat
a reprendre les activitats al Patronat. Com ja és costum quan s’apropa el temps de Quaresma,
ens agradaria adreçar-nos a vosaltres per informar-vos de la propera convivència a Navalón els
dies 6 i 7 de febrer per a tots els xiquets de Postcomunió del Moviment Juvenil.
Al llarg d’aquests dies els vostres fills/filles tenen l’oportunitat de desvincular-se de tot allò
habitual i de les comoditats que poden trobar en el poble. El temps de Quaresma s’apropa i
quina millor manera de preparar-nos que gaudint de les activitats preparades i sobretot,
formar-nos com a cristians amb els companys de la seua edat i monitors del Patro a Navalón.
Agrair-vos també la confiança que dipositeu en nosaltres i, al mateix temps, animar als vostres
fills a vindre a aquesta convivència. En primer lloc perquè és una activitat més dins de la
programació i en segon lloc, perquè és una experiència única i que no oblidaran mai.
El preu del campament és de 40€, en ell s’inclou el transport, l’allotjament i les menjades a
partir del berenar del dissabte. Cal entregar l’autorització i els diners als seus monitors els dies:
•

Dijous 28 de gener, de 19 a 20.30h a l’ Aula Magna (Patronat).

•

Divendres 29 de gener, de 19 a 20.30h al’ Aula Magna (Patronat).
No s’admetrà cap inscripció fora de termini.

Per qualsevol dubte, podeu preguntar personalment en la inscripció a qualsevol dels monitors.
QUÈ...
...cal portar? Sac de dormir, roba (interior i de vestir), pijama, roba d’abric, bossa
d’agençament, tovalloleta, llanterna, plat, got, coberts. Esmorzar i dinar del dissabte.
Targeta SIP fotocopiada (si no l’heu portada ja).
-

...no cal portar? Mòbils i demés aparells electrònics ni diners.

HORARI. Eixida dissabte 6 a les 9h. del matí des del Col·legi dels Maristes. Arribada diumenge
7 al voltant de les 18.00h, també al Col·legi.

Atentament, monitors i monitores del Moviment Juvenil St. Jaume.

En/Na/N’..............................................................................................................Pare/Mare/Tutor
autoritze al/la xiquet/a .........................................................................................., de ........ cicle
per tal que participe de la Convivència de Postcomunió que el Moviment Juvenil Sant Jaume
realitzarà els dies 6 i 7 de febrer a Navalón. A més informaré al meu fill/a que deu seguir les
indicacions dels Monitors en tot moment.
Algemesí, a __ de ______ de 2016
SIGNAT

