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CASAL D'ESTIU CB CANET– INFORMACIÓ SORTIDA BOSC VERTICAL 

A l’atenció de les mares, pares i tutors dels nens i nenes participants en el Casal 

d’Estiu 2018 del CB CANET, 

El proper DILLUNS 23 de juliol hem planificat una sortida al BOSC VERTICAL (MATARÓ). 

El preu de la sortida és de 21,5€/persona i inclou el desplaçament en autocar i 

l’entrada de 10h fins les 17:15h. 

Per a la vostra informació, 

Aquest espai està adaptat a totes les edats. Així que segons l’edat aniran a un espai o 

un altre. Durant tot el recorregut hi haurà monitors i monitores especialitzats del Parc 

i, a més, el nostre equip de monitores i monitors.  

Totes les zones estan equipades amb ponts tibetans, tirolines, troncs entre arbres, pas 

de cables, passarel·les, sanefes, núvols de fusta. Dos trams amb activitats força 

estables i amb baranes d'ajuda. 

• Tots els grups tindran un horari establer per dinar i berenar de forma conjunta. 

• A aquells nens/es que tinguin el menjador contractat, se’ls hi proporcionarà un 

pícnic, només hauran de dur l'esmorzar i el berenar. 

• S’ha de portar el dinar, la samarreta vermella del casal, crema solar (i fer una 

primera aplicació abans de la sortida), l’esmorzar, dinar i berenar i la gorra.  

• No cal portar ni diners ni mòbils. El casal d’estiu del CB Canet no es fa 

responsable d’aquests objectes si per alguna raó es perden. 

La data límit per apuntar-se és el proper dijous 19 de juliol, data en la que haurem de 

confirmar el nombre definitiu de places al Parc i al servei d’autocars. El pagament de la 

sortida es realitzarà en metàl·lic a l’oficina del club (de dilluns a divendres de 9 a 13h, i 

en cas de ser necessari venir a la tarda parlar amb la Lídia per concretar hora entre les 

15h i les 18hores).  

Pels infants que no participin en la sortida, aquell dia no hi haurà casal.   

Animem a tots els nens i les nenes a participar.  
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Equip de monitores i monitors. 

20/06/2018 

Salutacions 

 


