
Estimat amic/a de Goys: 

 

T'enviem aquesta fitxa per comunicar-te que has sigut convidat a l'acampada que el grup Goys faran 

els dies 25 i 26 d’Abril a l’Alberg El Molí, a la localitat de Ràfol de Salem.  

 

L'eixida serà des del Recinte Firal, on tindràs que estar a les 10:15 per organitzar-se amb els 

autobusos.  

Per concloure l'acampada, també al Recinte Firal, l’aplegada estarà sobre les 14h del diumenge, 

també en autobús. 

 

El preu de l'acampada serà de 12 euros, on estarà inclòs el preu de l'estància al refugi i els viatges 

en autobús.  

 

Les coses que t'aconsellem que portes son: 

 

– Menjar: esmorzar del dissabte i diumenge, dinar i sopar (amb la corresponent beguda) 

– Sac de dormir i pijama 

– Esterilla 

– Llanterna 

– Calçat esportiu 

– Roba còmoda 

– Roba interior de recanvi 

– Roba d'abric (mai se sap que ens depararà l'oratge) 

– Bolsa d'aseo, amb els seus respectius complements 

– Gorra 

– PANYOLETA (obligatori) 

 

Per apuntar-se a l'acampada, els vostres educadors vos esperarem a Sant Josep el divendres 17, en 

horari de 19:30 a 21h., i el dissabte 18 després de missa fins les 20h. Recordeu que cal portar els 

diners (si son exactes, millor) més l'autorització complementada. 

Si no podeu acudir el dia marcat per apuntar-se, vos preguem que encomaneu a algun company la 

tasca d'apuntar-vos o vos poseu en contacte amb els vostres educadors. 

 

Si teniu qualsevol problema o dubte, no tardeu gens en posar-se en contacte amb els educadors, o en 

el seu defecte, amb els coordinadors. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jo ________________________________________________amb DNI______________________ 

autoritze al meu fill/a _____________________________________________________________  

de l’equip_____________________________ del grup Goys, a assistir a l'acampada programada 

els dies 25 i 26 d’abril al Refugi El Moli a Ràfol de Salem. 

 

Firma: 

 

 

Atentament, els educadors de Goys 

Juniors Sant Josep 
PARRÒQUIA SANT JOSEP 

 
C/ José Simó Marín, 13 · 46870 ONTINYENT (València) · www.juniorssantjosep.es 


