SANT JAUME TIMES

Un gran perill amenaça la Terra
Nombrosos científics han constatat que el
nostre planeta està sofrint una amenaça
cada cop més gran, de manera que està en
dubte la seva pròpia supervivència.
Recents estudis anuncien que els perills que
poden posar en crisi la presència de vida
humana a la Terra encara es poden revertir,
però la situació és més crítica a mesura que
passen els dies i les hores.
La desesperació dels principals governs ha
fet que es recorri a opcions dràstiques, així
que, donat que els adults han estat
incapaços de solucionar el problema, es
demana la col·laboració de tots aquells
infants i adolescents entre les edats de 1r de
primària i 4t d’ESO.
Aquest grup està citat entre els dies 18 i 28
de juliol a la casa de colònies Mas Clapers.
Vols ser tu un d’ells? El futur del nostre
planeta està en les teves mans.

Informació necessària pels participants
de la gran missió:
- Dates: del 18 al 28 de juliol
- Lloc: Casa de colònies Mas Clapers
- Preu: 335€ amb la possibilitat de ser
pagats en 4 quotes mensuals (65€ a
entregar amb la inscripció i 90€ durant
els mesos d’abril, maig i juny)
- Qui hi pot assistir: qualsevol infant
d’entre 1r de primària i 4t d’ESO, sense
necessitat d’haver vingut a l’Esplai.
- Com inscriure’s: cal entregar la butlleta
que es troba en la part inferior d’aquesta
notícia a secretaria juntament amb els
65€ d’inscripció i esperar confirmació
dels científics que organitzen la missió.

Jo _______________________________________ amb DNI/NIE ___________ pare/
mare/ tutor/ tutora de ___________________________ que ha cursat _______ desitjo
que participi de les colònies de l’Esplai Sant Jaume aquest juliol de 2018 i abono en
concepte de primera quota i inscripció la quantitat de 65€.
Així mateix informo del meu correu electrònic per tal de rebre les properes
informacions: _____________________________________________

