DE QUÈ ES TRACTA???
Us proposem fer una trobada familiar scrapera on gaudir d’un
diumenge en família fent el que més ens agrada. Què us
assembla? Podeu venir soles, amb nens, amb homes, amb la
parella, amb la veïna, amiga o cosina .... Animeu-vos!!!

QUIN DIA I A ON???
Diumenge 18 de setembre a una masia que hi ha abans
d’arribar a Caldes de Malavella.
(Adjuntem fotos, ja us
passarem el plànol). És un lloc amb molt espai, molta zona
verda de joc i descans i preparat per si ens plou.

QUÈ FARÍEM???
Durant tot el dia anirem fent tallers d’scrap (poder només
matins... bueno, ho anirem decidint sobre la marxa i segons les
propostes)
Per tal de poder fer-los necessitem a gent voluntària que
vulgui impartir-ne un taller, els mateixos seran gratuïts o a
baix preu (amb o sense material).
Un cop tinguem els tallers decidits, s’obrirà el període
d’inscripció amb places limitades, es realitzaran per tant, els
tallers amb un mínim d’assistència.
Per dinar tothom hauria de portar alguna cosa de casa, hi haurà
la barbacoa llesta per fer carn.
Els pares (masculí) i nen@s tenen zones de joc i “piscina”.

CALENDARI
-

Del 15 de juliol al 12 d’agost recepció de les propostes per
fer tallers. (Taller+material+tallerista)

-

Del 15 d’agost al 5 de setembre inscripció als
cursos/trobada (prioritat pels subscriptors del magazine)

-

Del 5 al 9 de setembre, resolució places/assistència als
tallers

IDEES
-

Quan arribem, tothom haurà de fer el seu TAG
IDENTIFICADOR que portarem tot el dia penjat i on
posarem el nostre nom, d’on som i el pintarem una mica
J, així tot@ ens coneixerem!!

-

Farem una SWAP, qui vulgui podrà portar una bosseta
petita amb cosetes d’scrap per valor de 3E, la deixarà en
una taula i al sortir agafarà una altra que no serà la seva.

-

Si algú vol proposar un taller d’scrap per a nens o
pares (masculí) també serà una proposta benvinguda.

-

Ens agradaria poder realitzar un sorteig entre els
assistents, per això si ets col·laborador i vols aportar
alguna coseta.. serà benvinguda!! I si coneixeu a algú que
vulgui participar també serà benvingut!

QUÈ NECESSITEM???
-

TALLERISTES, VOLUNTARIS PER FER UN TALLER!!
Si vols fer un taller ens has d’escriure un missatge dient
que és el que ens proposes fer i quin material faria falta.
Teniu temps fins el dia d’agost per presentar les vostres
propostes. Animeu-vos!! Sense vosaltres no serà possible
la trobada!! J

-

IDEES!!
Si tens alguna idea més sobre que podríem fer escriu-nos i
mirarem si és factible per espai etc. totes les propostes
són benvingudes!!!

-

Cosetes pel sorteig

PER QUALSEVOL DUBTE, PROPOSTA, IDEA ETC.
ENVIA’NS
UN
MISSATGE
A:
magazinescrap@gmail.com

AQUI ESTAREM!!

