
Tota la informació a... 

www.parroquiasantjaume.com 

... i moltes coses més a les nostres xarxes socials.  

 

@mjsantjaume 

Moviment Juvenil Sant Jaume 

 

Segueix-nos!!!!! 



Dates del campament: del 26 al 31 de juliol. 

Preu del campament membres MJStJ, catequesi…: 110 euros 

Preu del campament no matriculats en MJStJ, catequesi…: 125 euros 

Compte: ES5031170001912029718224 Caixa Rural d’Algemesí, indiqueu 

en el concepte el vostre nom. 

Preu per al segon germà (inscrits): 100 euros.                                   

Preu per al segon germà (no inscrits): 112 euros. 

Els dies 20 i 22 de juny de 19h a 20.30h a l’Aula Magna del Patronat serà 

la inscripció per al campament, cal aportar la següent documentació: 

• Autorització complimentada com cal i signada pel pare, mare o tu-

tor. 

• Justificant de la transferència o rebut bancari de l'ingrés. 

• Fotocòpia del SIP, si no l'has portada ja durant el curs o en campa-

ments anteriors. 

...................................................................................................................... 

En_________________________ amb DNI ______________________ 

pare/mare/tutor del xiquet/a______________________, done el me con-

sentiment per tal que participe al campament que organitza el Moviment 

Juvenil St. Jaume a Navalón del 26 al 31 de juliol de 2018 en les condici-

ons establertes. 

Així mateix autoritze a la direcció, en cas de màxima urgència, amb conei-

xement i prescripció mèdica, a prendre les decisions medico-quirúrgiques 

necessàries si no ha estat possible de localitzar-me. 

SIGNATURA DEL PARE/MARE/TUTOR 

Vols passar un estiu ben divertit? Doncs... vine a Navalón! 

Gaudiràs de 6 dies envoltat de natura, activitats, experiències i compar-

tint la teua fe amb els teus amics, companys i monitors. 

El campament serà del 26 al 31 de juliol i està dirigit a xiquets des de 1r  

fins a 4t de primària . 

El preu del campament és de 110€ per a membres del Moviment Juvenil 

i Catequesi d’Infància, en cas que no participeu a les activitats del movi-

ment o catequesi el preu serà de 125€, que s’haurà de fer efectiu en el 

compte ES5031170001912029718224 de Caixa Rural d’Algemesí, indi-

cant en el concepte el vostre nom.  

En el cas de vindre dos (o més) germans al campament, el preu per al 

segon serà de 100€, en cas de no estar inscrit el segon germà pagarà 

112€. 

El procés d’inscripció serà via on-line. Podreu accedir al formulari d’in-

scripció des de la pàgina web de la Parròquia 

(www.parroquiasantjaume.com). El rebut del pagament haureu de pre-

sentar-lo els dies 20 i 22 de juny, de 19h a 20.30h a l’Aula Magna 

(Patronat) el termini d’inscripció acabarà el mateix dia 22 a les 20.30h. 

No s’admetran inscripcions fora de termini.  

En cas de ser la primera inscripció, caldrà aportar fotocòpia del SIP (si 

véns al moviment i ja ens l'has facilitada, no ens en cal una altra). 

El divendres 6 de juliol a les 20h al Patronat serà la reunió de pares i 

mares, on explicarem, amb detall, tot allò que farem al campament i  

què és el que necessitaràs. 

Pots adreçar-te a nosaltres per fer-nos arribar qualsevol dubte,          

aclariment o suggeriment enviant-nos un correu electrònic a:               

coordipatro@gmail.com o també telefonant a Jesús (rector) 679497453. 

Cordialment, els monitors i monitores i rector 


