Benvolgudes famílies sòcies de l´AMPA Escola El Turó.
Com cada any l´AMPA participa a la festa dels Tres Tombs. Aquest any és el dia 11/03/2018. Ens
concentrarem a la Plaça Miquel Bosch a les 11.15h.
Convidem a tots els nens i nenes socis de l´AMPA a pujar a les nostres carrosses.
Aquest dia els nens i nenes han de venir vestits el més semblant possible als pagesos i portar una
ampolla d’aigua i gorra. Els pares i mares dels més petits han d’anar caminant al costat per si els seus
fills volen baixar de la carrossa.
Aquelles famílies que vulguin participar han d’omplir el següent formulari i deixar-ho a la bústia de l
´AMPA, abans del dia 05/03/2018
.
Aprofitem per demanar-vos la vostra col·laboració, tant per muntar les carrosses com per desmuntar-les.
*Recordeu que després de la passada podreu gaudir d’una Arrossada apta per Celíacs per
6€ nens/10€ adults trucant per reservar al 687083451 abans del 10/03.
*Aquells nens que no s’hagin inscrit abans del dia 05/03/2018 no podran pujar a les carrosses. En
el cas de que quedin espais lliures aquells nens que ho desitgin podran pujar prèvia inscripció al
Centre Cívic d’acord amb la organització i amb autorització dels pares.
*Els menors només podran participar a la passada sota permís dels seus pares o tutors, que tenen
coneixement i accepten de forma expressa que l'organització no es fa responsable de possibles
accidents o lesions dels participants. La participació es gratuïta i suposa l’acceptació d’aquesta
condició .
__________________________________________________________________________________

Jo .......................................................amb DNI ............................. com a pare/mare/tutor
De l’alumne .............................................. Curs ........ autoritzo a participar a la festa dels“ Tres Tombs”
M’ofereixo com voluntari <
Per muntar
Per desmuntar
<
Nom del voluntari i telèfon de contacte : ...................................................................................

Data i signatura,

* Recordeu que aquest any , igual que l’anterior, es pagarà una assegurança per nen que puji

