
 

 

 

ACAMPADA DE PASQUA AGRUPAMENT ESCOLTA JAMBOREE 2022 
 

Els propers 22, 23 i 24 d’abril realitzarem l’acampada de Pasqua 2022 a la zona d’acampada del 

“Càmping Mariola” a Bocairent. L’eixida serà el divendres 22 d’abril a les 9:00h des del col·legi 

Jacinto Castanyeda (La Bola) en autobús, i per a la tornada podreu acudir a la zona d’acampada 

el diumenge 24 a partir de les 12:00h, tant per a quedar-se a dinar com per a recollir als vostres 

fills o filles. Per a la tornada no hi ha autobús, pel que haureu de vindre a recollir-los, quedar amb 

altres pares o mares, o avisar-nos amb antelació per a poder gestionar-ho. 

El preu de l’acampada és de 50€ i inclou totes les menjades del cap de setmana excepte 

l’esmorzar i el dinar del divendres. El diumenge el comitè de pares i mares prepararà Paella per a 

totes les persones que vulguen quedar-se a dinar i passar el dia amb nosaltres. Aquest dinar està 

inclòs en el preu de l’acampada per als xiquets i xiquetes, però no per a la resta de familiars que 

vinguen. En aquest cas, el preu de la Paella és de 5€ i inclou el dinar i la picadeta, però no la 

beguda que haureu de portar-la vosaltres. Caldrà confirmar l’assistència de familiars al dinar del 

diumenge i emplenar un formulari que vos passarem pròximament.  

Per tal d’assistir a l’acampada heu de confirmar assistència i entregar l’autorització dels vostres 

fills o filles abans del proper dissabte 9 d’abril, aquest inclòs.  

Els xiquets i xiquetes hauran de dur Panyoleta i Camisa de Secció (si la teniu), així com roba per 

als tres dies, roba d’abric, calçat còmode, sac de dormir, aïllant, llanterna, cantimplora, bossa 

d’higiene personal, plat, got i coberts. Recordeu que no poden dur menjar de més, llepolies, 

refrescos, joguets o qualsevol tipus d’aparells electrònics. 

Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb la cap de l’agrupament, Carla Torregrosa 

mitjançant els telèfons 624606005 o 653568341. 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Jo _________________________________________________ , amb DNI ________________ , 

pare/mare/tutor legal de ________________________________________________________ , 

autoritze al meu fill/filla a participar de l’acampada de Pasqua organitzada per l’Agrupament 

Escolta Jamboree els dies 22, 23 i 24 d’abril de 2022 al Càmping Mariola de Bocairent. 
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