ACTIVITATS FI DE CURS
Dissabte 17-JUNY-2017
Poliesportiu

Menú
ADULTS

DIA 17 DISSABTE -FESTA FI DE CURS18:00h Gran Festa “STAR WARS” per a tots els
nens i nenes de l’escola que vulguin ser actors per un
dia!!! Acompanyat del monitoratge i activitats a càrrec
dels “monitors/es del casal d’estiu”.

Porteu disfresses i accessoris que tingueu per
casa relacionat amb la temàtica STAR WARS
21:00 h Sopar de fi de curs a càrrec del BAR
POLIESPORTIU.
Gran estrena ...:

STAR WARS

Lliurament d’obsequis i sorteig

INFANTIL

Aperitiu: Patates chips, olives farcides
d’anxova i fuet.
Plat principal: Entrepà de pernil salat o
formatge.
Postres: Gelat.
Pa. Aigua, vi negre, gasosa i refrescos. Cafè

Aperitiu: Patates chips, olives farcides
d’anxova i fuet.
Plat principal: Entrepà de pernil salat o
formatge.
Postres: gelat
Pa, aigua i refrescos
(especials: pa i gelat sense gluten)

Tots els tiquets tant els dels nens/es com els dels adults s’hauran de retirar
el DIMECRES dia 7 i el DIJOUS dia 8 de JUNY de les 19:00h a les 21:00h a
l’edifici de l’escola de la Plaça de la Generalitat. LES TAULES S’ORGANITZARAN NOMÉS PER
CURSOS, i al recollir el tiquet haureu d’especificar la taula escollida.
El preu del sopar és:

Adults : 8 €
Infantil: 6 €
Tots els nens/es de l’escola tindran el menú infantil gratuït i soparan tots junts
en taules per cursos

TOTS EL NENS I NENES HAN D’ANAR ACOMPANYATS D’UN ADULT JA QUE L’AMPA NO SE’N FA RESPONSABLE DE LA VIGILÀNCIA.

Organitza: AMPA ESCOLA ARNAU BERENGUER amb la col·laboració de l’Ajuntament del Palau d’ Anglesola
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amb / Sense Tomata
Entrepà Adults:

Formatge
Pernil

Amb / Sense Tomata

Formatge / sense gluten
Pernil / sense gluten

Amb / Sense Tomata
Entrepà Infantil:

Formatge
Pernil

TAULA CURS: ___________________________

Amb / Sense Tomata

Formatge / sense gluten
Pernil / sense gluten

* indiqueu el número d’entrepans a la casella corresponent

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorització drets d’imatge.
Per mitjà del present document, jo, __________________________________________ (Nom i cognoms del/la pare, mare o tutor/a legal) amb
DNI número ______________, atorgo i autoritzo a L'AMPA ESCOLA ARNAU BERENGUER, d’acord amb la llei orgànica 1/1982, el dret i
permís per a captar, enregistrar, usar, publicar, i distribuir imatges de ______________________________________________________(Nom i
cognoms del/dels menors) en les quals ell/ells estiguin inclosos, a través de qualsevol mitjà de comunicació d'aquesta entitat.

ENTREGAR CUMPLIMENTAT EL DIA DE COMPRA DELS TICKETS
Signatura:______________________________
TOTS EL NENS I NENES HAN D’ANAR ACOMPANYATS D’UN ADULT JA QUE L’AMPA NO SE’N FA RESPONSABLE DE LA VIGILÀNCIA.

Organitza: AMPA ESCOLA ARNAU BERENGUER amb la col·laboració de l’Ajuntament del Palau d’ Anglesola

