CAMPAMENTO SCOUT HOGWARTS DE MAXIA E FEITICERÍA
Sr. Akela Lobo Solitario
Da Manda do Pobo Libre
Pertencente o Libro dás Terras Virxes
GS ILEX 959
Querida familia
Comprácenos informarlle que vostede dispón dunha vacante para o/a seu
fillo/a no Campamento Scout Hogwarts de Maxia E Feiticería.
Por favor, obteña a lista do equipo que debe levar e a documentación da
mesma.
A documentación que precisamos dá súa curuxa para o 26 de Decembro
é:
- Autorización materna/paterna de participación no campamento.
- Tarxeta sanitaria orixinal (e talonario de receitas, para seguros
privados).
Lugar e hora de entrega e recollida no anden 9 e 3/4:
Entrega. 10:00 horas do día 26. Intercambiador de autobuses zona
universitaria (parte traseira do IES As Lagoas)
Recollida: 19:30 horas do día 29. Intercambiador de autobuses zona
universitaria (parte traseira do IES As Lagoas)
COLEXIO HOGWARTS DE MAXIA E FEITICERÍA
Director: Albus Dumbledore
(Orde de Merlín, Primeira Clase, Gran Feiticeiro, Xefe de Magos, Xefe
Supremo, Confederación Internacional de Magos).

QUE DEBE LEVAR:
Que é necesario (preferentemente nunha mochila, se se dispón dela):
- Polo do uniforme, se o teñen (posto no momento de incorporarse).
- Roupa para 4 días. Ter en conta que pode facer frío e poden mollarse, co que deberían ter
abondo para mudarse.
- Calzado cómodo e impermeable (2 pares).
- Chuvasqueiro e gorro.
- Toalla, chanclas e útiles de aseo (cepillo e pasta de dentes, xel e champú, etc.)
- Lanterna.
- Saco de durmir.
- Medicación (se estivera tomando algunha).
- Mochila pequena de ruta.
- Utensilios para xantar de metal ou plástico (prato, cunca e cubertos).
- Xantar e merenda para o primeiro día.
- Cantimplora.
- Guías e subguías de Tropa: libro para guías entregado no Curso de Guías.
- Rapazas e rapaces da Tropa: navalla, se a teñen, a ser posible que inclúa serra*.
*Utilizarase nunha actividade sobre uso seguro da navalla.

LÉMBRASE AOS PAIS/NAIS/TITORES QUE AOS DE PRIMEIRO ANO NON SE LLES
PERMITE TER VASOIRAS PROPIAS. (Na lingua común esterilla, teléfono ou aparellos
electrónicos, incluídas cámaras fotográficas).
Para calquera urxencia xa sabedes que podedes contactar comigo no 639404857.
Un saúdiño e felices festas.
Seu sinceramente

Akela
Axudante do Xefe de Provisións de Feiticería
HOGWARTS ESCOLA DE MAXIA E FEITICERIA

