
 

 

 

 

 

Acampada inici de ronda AE Jamboree 2020-21 

 

Els propers dies 7 i 8 de novembre realitzarem l’acampada d’inici de ronda d’enguany, 

que tindrà lloc a l’alberg Perú d’Ontinyent . L’eixida serà el dissabte 7 a les 9:00 des del 

col·legi públic Jacinto Castanyeda (La bola) i la tornada serà el diumenge 8 a les 17:30, 

també al col·legi. Els dos viatges els farem amb autobús. 

Preu i reserva: 

El preu de l’acampada és de 25€. Per tal de reservar heu entregar l’autorització i fer el 

pagament abans del proper dissabte 31 d’octubre (Inclòs), però podeu confirmar-nos per 

WhatsApp fins el diumenge 1 i entregar l’autorització i els diners el mateix dia de 

l’acampada. També podeu enviar-nos l’autorització al correu aejamboree@gmail.com, 

sempre que aquesta estiga signada digitalment o signada a ma i escanejada. Per tal de 

facilitar el pagament i intercanviar la menor quantitat d’efectiu de ma en ma vos demanem 

que porteu la quantitat exacta de l’acampada, a poder ser dins d’una bossa o sobre. 

Menjar: 

El preu de l’acampada inclou el berenar de dissabte i el desdejuni i esmorzar de diumenge. 

La resta de menjades (Esmorzar, dinar i sopar de dissabte i dinar de diumenge) hauran de 

dur-les de casa. Aquest any, per les mesures de seguretat front a la Covid-19, no 

realitzarem el tradicional dinar de pares i mares del diumenge, per la qual cosa intenteu 

que el dinar que poseu per a diumenge no es faça roí fàcilment. 

Coses que s’han de portar: 

Els xiquets hauran de dur panyoleta i camisa de l’uniforme, així com roba per als dos 

dies, roba d’abric, calçat còmode, sac de dormir, llanterna, cantimplora i bossa per a la 

higiene personal (Raspall de dents, tovalla xicoteta, batidor, etc). També haureu de portar 

el SIP original del xiquet o xiqueta. 

Recordeu que no poden dur menjar de més, llepolies, refrescos, joguets o aparells 

electrònics com telèfons mòbils. Aquest any, donades les circumstàncies, és més 

important que mai que compliu amb aquesta norma. 
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Mesures de prevenció de la Covid-19: 

Com ja vos hem informat anteriorment teniu al vostre abast a la web de l’agrupament el 

protocol que hem establert a l’agrupament per a fer les nostres activitats de manera segura. 

És important que el reviseu abans de l’acampada per a tindre en compte totes les mesures 

que cal seguir, especialment les següents:  

- Cal haver entregat el document d’acceptació de les mesures abans de vindre a 

l’acampada. 

- Heu d’estar pendents durant els dos o tres dies anteriors a l’acampada per tal de 

veure si el xiquet o xiqueta presenta símptomes compatibles amb Covid-19. En 

cas de que en presente vos demanem que no participe a l’acampada. De la mateixa 

manera, en cas de que haja estat en contacte amb un cas positiu o sospitós de 

Covid-19 també vos demanem que no participe. 

D’altra banda, els albergs tenen una normativa específica de mesures front a la Covid-19, 

que en el cas de l’alberg al que assistim s’aplica de la següent manera: 

- A l’hora de menjar els xiquets i xiquetes s’asseuran en taules per grups de 10 o 

menys persones. Aquestes taules seran les mateixes per a cada grup durant tota 

l’acampada. 

- A l’hora de dormir ho farem en habitacions de 4 persones, però amb una capacitat 

habitual de 8-10 persones per tal de garantir la distància. 

 

Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb el cap d’agrupament, Miguel. 

(722224748) 

 

Moltes gràcies. Agrupament Escolta Jamboree. 

 

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

Jo       amb DNI     

Pare/Mare de         Autoritze al 

meu fill/filla a acudir a l’acampada organitzada per l’Agrupament Escolta Jamboree els 

dies 7 i 8 de novembre de 2020 que tindrà lloc a l’alberg Perú d’Ontinyent. 
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