QUÈ CAL PORTAR?

Benvolguts pares,
Tot i que la majoria ja coneixeu les particularitats del nostre curset, creiem convenient
recordar-vos què cal portar:
IMPRESCINDIBLE:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Protector pels llavis
Sac de dormir (dins la motxilla, no fora)
Roba pels 5 dies
Tovallola gran
Estris de neteja personal
Pijama
Passaport propi o permís de la Policia
Sopar pel primer dia
Esquís i pals (lligats junts pel Bus )

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Casc i guants d’esquí
Ulleres de sol (si no en porta el casc)
Mitjons d’esquí
5 Mascaretes (per Covid19)
Anorac d’esquí
Pantalons d’esquí
Crema solar (mínim factor 30)
Botes d’esquí
Diners (pocs)

ACONSELLABLE:
●
●
●
●

Ulleres de sol de recanvi
Guants de recanvi
Pantalons d’esquí de recanvi
Barnús per la dutxa

●

Les ulleres, pantalons i guants de recanvi no cal que els compreu. Són això, (de recanvi),
per tant, serveixen els d’algun familiar o amic. Segurament no s’utilitzaran, però si cal
fer-ho perquè han perdut els seus o bé perquè ho tenen mullat del dia anterior ho agrairan
molt.
Per observacions d’última hora, adreceu-vos a la part davantera de l’autocar el dia de la
sortida. Allí els monitors us en prendran nota.
A l’autocar carregarem els esquís i les botes per un cantó i les bosses de la roba per l’altre.
Us agrairem que ens ajudeu a organitzar-ho en el moment de sortir.
És absolutament imprescindible que els nens portin el passaport propi (no el dels
pares) o el permís de la Policia Nacional en el moment de pujar a l’autocar. El DNI no
serveix.
Tingueu la seguretat que farem tot el possible perquè els vostres fills gaudeixin d’aquest
curset i en treguin profit. És per això que estarem amb ells les 24 hores del dia.
Recordeu: Sortida a les 17:00 h. del dia 26 de desembre de l’estació d’autobusos
d’Igualada. Tornada a les 19:30 h. del dia 31 al mateix indret. ATENCIÓ: Cal portar el
sopar del primer dia.

●
●

●
●
●

●
●
●
●

Buff
Gorro
Xancletes (de bany o similars)
Tovallola petita

UECANOIA
SECCIÓ D’ESQUÍ

