ANIMA’NS GRUP
DEPARTAMENT ACTIVA’T CLUB
www.activat.animans.cat
activat@animans.cat

Hola a tots i totes!
El proper dimecres 5 de desembre, Anima’ns Grup organitza, amb el suport de la Penya
Blaugrana d’Igualada, un autocar per anar a veure el partit de la Copa del Rei entre FC
Barcelona i la Cultural Lleonesa per a tots els Activa’ts que tinguin entre 12 i 17 anys.
L’hora del partit és a les 21,30h. Per tant la sortida serà a les 19h de l’Estació d’Autobusos
d’Igualada, l’arribada a Igualada seria a les 00,30-00,45h. Els participants aniran acompanyats
per monitors d’Anima’ns.
El preu de la sortida és de 10€, inclou autocar + entrada. La inscripció es podrà portar al
Magatzem d’Anima’ns (Carrer Dinamarca 3 local 8) de dilluns a dijous de 9,30 a 12,30h o de 15
a 17h i divendres de 9h a 13h.

TANCAREM INSCRIPCIONS DIMECRES 28 DE NOVEMBRE
En el cas que no hi hagi un mínim d’inscripcions la sortida no es realitzaria. Les inscripcions
estan limitades per rigorós ordre d’inscripció. En el cas de superar el límit d’inscripcions, hi
haurà llista d’espera.
Esperem que participeu d’aquesta iniciativa.
Gràcies per la vostra atenció

ANIMA’NS GRUP
Per més informació podeu contacte amb els responsable a activat@animans.cat
Retalleu-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPCIÓ SORTIDA “COPA DEL REI”
NOM I COGNOMS

CENTRE ON ESTUDIES

TELEFON (pare/mare/tutors i personal si en disposa)

MAIL de contacte

AUTORITZACIÓ SORTIDA
Jo................................................................. amb DNI .............................. autoritzo al meu
fill/a.................................................... del curs.......... de la classe ........... a participar en la
sortida que organitza Activa’t Club i Anima’ns Grup el dimecres 5 de desembre de 2018 a veure un
partit al Camp Nou a Barcelona.
Signatura
....................................., ..... de ................ de 2018
*Les dades proporcionades seran introduïdes en un fitxer propietat d’ Anima’ns Grup (ANIMA’NS SCP i AE Ocisport Igualada) amb la finalitat de tramitar la seva inscripció i rebre informació
de properes activitats organitzades per aquest organisme. Aquest podrà difondre a través de diferents mitjans de comunicació: imatges, fotos i vídeos de les activitats que es realitzen amb la
finalitat de promocionar l’activitat. Les seves dades podran ser cedides a tercers únicament pel compliment d’obligacions legalment establertes. En qualsevol cas, d’acord amb la Llei O.
15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, es pot en tot moment exercir el dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se al correu info@animans.cat

