SORTIDA: PARC DE FRANCESC MACIÀ
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA SL
!

El proper dilluns dia 4 de maig, Plagesport ha organitzat una sortida al Parc de Francesc
Macià a Malgrat de Mar. Un parc de les escultures gegants!!!
Tots aquells nens i nenes que tinguin ganes de passar un dia entre escultures (Pastissos
gegants, bolets enormes, flors gegants, llapis grans, una màquina per fer punta gran, una
sabata gegant amb un llibre al capdamunt... ) i divertir-se a un parc amb zones per jugar i
de pícnic, podran apuntar-se. La sortida serà a les 9:00 hores al pavelló i la tornada serà
a les 16:30 hores al mateix lloc. El preu de la sortida és de 25€. Cal portar roba còmode,
lʼesmorzar i el dinar. Cal un mínim de 15 persones perquè es realitzi la sortida.
Per inscriure el vostre fill/a cal omplir la butlleta dʼinscripció amb totes les dades i fer el
pagament a lʼoficina de Plagesport: Avinguda Girona 47, Sant Gregori. Per més
informació us podeu posa en contacte en el número 609062332 (Anna) o el correu
info@plagesport.com

________________________________________________________________________
BUTLLETA DʼINSCRIPCIÓ
DADES DEL NEN/A
Nom i Cognoms:
Curs:
Adreça:
Telèfons de contacte:
Altres:
Cedeixo els drets d’imatge del meu fill o filla durant l’activitat del Parc de Francesc Macià, poden ésser publicades
exclusivament als canals de comunicació autoritzats i regulats amb finalitats informatives i de difusió de l’activitat.

Jo _______________________________________ amb DNI ________________ com a
mare/pare o tutor de ______________________________________ del curs _______ ,
autoritzo a participar al meu fill/a a la sortida del Parc de Francesc Macià organitzada per
Plagesport.
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Signatura

*D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal (Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de caraàcter personal),
us informen que les dades que figuren a la fitxa d’inscripció de la sortida formen part d’un fitxer automatitzat propietat de PLANIFICACIÓ I GESTIÓ
ESPORTIVA, SL. Si desitjeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu-vos a les oficines de PLANIFICACIÓ I
GESTIÓ ESPORTIVA, SL, Avda. Girona 47 de Sant Gregori provincia de Girona.

