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  CONVIT

Denou la DIADA DE GERMANORha de servir per

retrobar-nos, fent una pausaen les. múltiples activitats

socials, culturals i muntanyenques, per tal de poder gaudir de

l'amistat i companyia que els excursionistes sempre sentim.

Procureu passar unes hores d'esbarjo amb tots aquells actesi

jocs organitzats per a tots vosaltres, petits i grans.

(Conjuntament amb els vostres amics i companys, feu

una anella que clogui l'esperit de germanor que atots ens ha

d'unir.

- Us hi esperem.

 

I e Silenci rigurós a partir de mitja hora després de finalitzar el foc de camp.

NOTES:

e Es recorda la prohibició rigurosa defer foc.

. e El Centre facilitarà bosses d'escombraries per tal que tothom pugui recollir les

pròpies deixalles per endur-se-es o deixar-les allàon indiqui la tenda d'informació.

. És obligació de tot excursionista responsabilitzar-se de la neteja de la muntanya.  e Hi haurà servei de bar a la Tasca Morgan.
 



 
 
 

PROGRAMA

- DISSABTE, DIA29 DE MAIG

- A partir de

les 16h.:

-A les 22 h.:

-A a 1 hh.:

ARRIBADA DELS ACAMPADORS.

GRAN CREMAT I CONCURS D'ESPONTANIS
amb la col.laboració d'un animador. /

SILENCL

hè DIUMENGE, DIA 30 DE MAIG

A les 6 h.:

- A les 9 h.:

- A continuació i
fins al migdia:

Apatir der

les 16,350 h.:

CURSA PEDESTRE,

als voltans de Can Robert.

— XOCOLATADA PER ATOTHOM.

JOCS, GIMCAMA, PER A TOTES LES EDATS.
CONCURSINFANTIL DE PINTURA RÀPIDA.
CURSES DE SACS.
CONCURSDE PETANCA.
CONCURS DE TRUITES(d'ous).
LLUITA A LA CORDA.
ATORGAMENT DEL PREMI A LA TENDA

MÉS BEN PARADA.
(Dues modalitats: Càmping i Muntanya).

BALLADADE SARDANES,

a càrrec de la Cobla Principal de Terrassa.



 

BASES DELS CONCURSOS / :

CONCURS D'ESPONTANIS: Caldrà comunicar al responsable del foc de camp la
participació en el concurs, tot indicant-i el caire de l'actuació i la seva durada.

CURSA PEDESTRE: Les inscripcions es faran dissabte o diumenge, ue hora abans de
començarla cursa. Hi haurà dues categories: masculina i femenina.

GRAN JOC: La participació ha de ser per ls Hi haurà tres categories, de 3 a 8 anys,
de 8 a 14 i de 14 endavant.

CONCURS INFANTIL DE PINTURA RÀPIDA: Hi haurà o. categories: de 4 a 7anys,

de 8 a 10 anys, i d'11 a 14. El Centre facilitarà les cartolines, però s'aconsella als quihi
vulguin participar que es portin els propis estris de pintura.

CONCURS DE TRUITES: Serà imprescindible que cada participant es porti els estris i —
ingredients perferla truita (fogóde butà, ous, etc.).

CONCURS DE PETANCA:La participació serà per parelles que s'eliminaran entre elles.
És indispensable que cada equip es porti el joc de boles.

LLUITA A LA CORDA: Hi haurà 5 categories: Masculina de 7 a 10 anys, d'11 a 15 anysi
de més de 16 anys. Femenina: infantil fins a 15 anys i senior de més de 15 anys.

CURSA DE SACS: Hi haurà 5 categories: de 4 a 6 anys, de 7 a 10anys, d'11 a 14, de 15
a 20 anys i de més de 20 anys. Fins als 20 anys les curses seran mixtes.

CONCURS DE TENDES: ElEdtindrà molt endeED la es a l'interior de la tenda i
el seu entorn.
 

 

TENDES Gil
des de6.900 Pies.

 

- VENDA - LLOGUER
EXCURSIONS - CURSETS

— ALPINS
9INTERSPORT"
TERRASSA: SABADELL:

Rutlla, 31 / Av. Abat Marcet, 193 i Rambla, 116

      

 

 

 
   


