FULL INFORMATIU 2021-2022
Bones, famílies! Des de l'Agrupament Escolta Champagnat desitgem que hagueu pogut
gaudir d'aquest estiu i vingueu amb moltes ganes d'aquest nou curs.
Aquest any seguim tenint dues formes d'inscripció diferent: per a escoltes veterans i per a
qui arriba de nou.
Per als escoltes veterans tenim una inscripció en un format que ja us resulta familiar. Però
aquest any us les donem ja personalitzades! Assegureu-vos que agafeu la vostra inscripció i
recordeu omplir totes les caselles i espais buits de les inscripcions i signar tots els fulls que
ho requereixin.
Per als escoltes que arriben de nou, tenim un formulari penjat a la web que haureu d'omplir
per a poder realitzar la inscripció. Un cop omplert, ens ho feu saber i us podrem donar la
inscripció en físic. Us demanem que, per saber que teniu intenció d'apuntar-vos al Cau i tenir
forma de contactar amb vosaltres, ens deixeu algun número de contacte, en persona o a
aechampagnat.secre@maristes.cat
La data límit per formalitzar la inscripció oficial a l’Agrupament en el nou curs escolar, tant de
nous com de qui ja és veterà, serà fins al dia 15 d’octubre de 2021. S'ha d'entregar via
correu electrònic als següents mails:

Castors/Llúdrigues

aechampagnat.cll@maristes.cat

Llops/Daines

aechampagnat.lld@maristes.cat

Ràngers/Guies

aechampagnat.rg@maristes.cat

Pioners/Caravel·les

aechampagnat.pc@maristes.cat

Ròvers

aechampagnat.rov@maristes.cat

Què hem d'enviar per formalitzar la inscripció?
Degut a la nova llei de protecció de dades i el respectiu programa informàtic que hem
d'utilitzar, us demanem col·laboració per fer la feina més amena. Haureu d’enviar aquesta
documentació escanejada i en format pdf amb el nom corresponent. Els correus on ens
l’haureu de fer arribar són els mateixos que trobeu en l’apartat anterior.
DOCUMENT

NOM DEL DOCUMENT

EXEMPLE

DNI
(en cas que tinguin)

Cognom1_Cognom2_Nom_DNI

Gual_de_Miguel_Xavier_DNI

Llibre de família
(si no tenen DNI)

Cognom1_Cognom2_Nom_LF

Gual_de_Miguel_Xavier_LF

Inscripcions i
autoritzacions

Cognom1_Cognom2_Nom_SOCI_curs

Gual_de_Miguel_Xavier_SOCI_2122

Targeta Sanitària

Cognom1_Cognom2_Nom_TS

Gual_de_Miguel_Xavier_TS

Cartilla o carnet de
vacunacions

Cognom1_Cognom2_Nom_CV

Gual_de_Miguel_Xavier_CV

Fotografia (en jpg)

Cognom 1_Cognom2_Nom_FOTO

Gual_de_Miguel_Xavier_FOTO

Informe mèdic
(en cas que calgui)

Cognom1_Cognom2_Nom_IM_data
(aaa.mm.dd)

Gual_de_Miguel_Xavier_IM_2020.09.28

Recepta mèdica
(en cas que calgui)

Cognom1_Cognom2_Nom_RM_data
(aaa.mm.dd)

Gual_de_Miguel_Xavier_RM_2020.09.28

Pagament
El pagament de la inscripció és únic, d’un total de 75€, a realitzar per mitjà d’un ingrés o
transferència al número de compte de cada branca.
En el pagament recordeu posar el nom i cognoms de l'escolta.
Castors i Llúdrigues

ES57 2100 0810 2702 0086 1703

Llops i Daines

ES94 2100 0810 2102 0086 1816

Ràngers i Guies

ES31 2100 0810 2602 0086 1929

Pioners i Caravel.les

ES85 2100 0810 2802 0086 2023

Róvers

ES25 2100 0810 2202 0086 2136

Reunió de famílies
També us recordem que abans de començar les activitats, voldríem fer una reunió
informativa d’inici de curs amb tots vosaltres per tal de presentar-vos als diferents monitors i
monitores i explicar-vos el funcionament de cada branca.
Aquest any la reunió es farà de forma presencial a la Sala de Conferències de l’escola
Maristes la Immaculada (C/ València 370). Segons ens marquen els protocols del
Departament, podrà venir una persona familiar per escolta (si són germans en diferents
branques, poden assistir dues), preferiblement el familiar que tingui la pauta completa de
vacunació.
La reunió es farà el divendres 1 d'octubre a les 20h.
Rebeu una salutació!
Kraal de l’A.E. Champagnat

