www.cefuc.com
Benvolguts pares, amb la present us volem informar d’alguns aspectes a tenir en compte sobre els
cursets d’esquí de la mainada.
1- ROBA DE RECANVI:
Seria convenient que tots els nens portessin roba de recanvi (pantalons, jersei, samarreta,
mitjons, guants, calces o calçotets…) per poder canviar-se quan acabin d’esquiar.
És important que tota la roba estigui marcada per evitar que s’extraviïn les coses.
Les botes d’esquiar, tant si són llogades com si no, es duran cada dia a casa perquè
s’eixuguin per l’endemà. (És important dur-les dins d’una bossa).
2- MENJARS:
Us preguem que abans de sortir de casa, no doneu als nens ni llet, ni cap altre tipus de
producte làctic, ni tampoc suc de taronja per evitar que els nens es maregin a l’autobús.
Cal que s’emportin alguna cosa per esmorzar, dinar i beguda.
3- COMPORTAMENT:
Si el material és propi penseu en marcar esquís, botes i bastons.
Us agrairíem que recordéssiu als vostres fills o filles que ells són els responsables de les
seves coses; roba, material, tapers... .
És important avisar si el nen necessita algun medicament o té algun tipus d’al·lèrgia.
No portar el nen en cas de febre o malaltia.
Tindrem molt en compte el comportament i la conducta del nen.
És molt important ser disciplinat, i tenir respecte en vers els altres i amb la natura (no
pegar, no insultar, fer cas, no embrutar, etc).
En cas de mala conducta el club prendrà mesures , s’informarà als pares , i en cas de
reincidència no podrà continuar amb l’activitat.
4- HORARIS
Lloc de sortida i arribada: Estació d’autobusos de la Seu d’Urgell
Horaris : Sortida de l’autocar de l’estació a les 8:30h i arribada a les 16:00h.
Serem puntuals, us aconsellem arribar 10 minuts abans a l’hora de deixar i recollir els
nens.
No dubteu a consultar-nos si teniu algun dubte.
cefucesquidefons@gmail.com
Aprofitem l’ocasió per saludar-vos i esperem que els vostres fills gaudeixin dels cursets.
Equip de voluntaris i acompanyants.

