
Convivències-Intercanvi
ESPORLES-LLUCMAJOR

4 - 5 - 6

desembre 2015

sa Font Gran (Esp
orles)

envia la teva cançó preferida
per whatsapp al 671 022 220

IMPRESCINDIBLE

per apuntar-se
!

AUTORITZACIÓ DEL PARE, LA MARE O EL TUTOR LEGAL

En/na:___________________________ amb DNI: ___________ 
autoritza el seu fill/a _______________________________ a assis-
tir a les Convivències-Intercanvi LA VOZ que organitza la Parròquia 
d’Esporles i Llucmajor, els dies 4, 5 i 6 de desembre de 2015, i fa ex-
tensiva aquesta autorització a les decisions médico -quirúrgiques que 
calgui adoptar en cas d´extrema urgència, sota la direcció facultativa 
pertinent. Autoritzo a l’organització a utilitzar les fotografies i el video 
de les activitats on surti el meu fill/a. Reservant-me en qualsevol cas 
la possibilitat d’anul·lar aquesta autorització o de impedir que es posi 
qualsevol fotografia que consideri que no ha de sortir publicada. També 
faig extensiva l’autorització a l’us, parcial o total, de les fotografies 
per a ser usades en campanyes de promoció i difusió de les diferents 
activitas organitzades des d’aquesta entitat o d’altres del mateix àmbit, 
amb les condicions citades anteriorment.
    
   Llucmajor, _____ de _______________ de 2015
     Signatura del Pare, Mare o tutor

INSCRIPCIÓ
Nom _______________________________________________________
Edat __________ 
Mòbil personal __________________________ 
Correu electrònic _____________________________________
¿Quina és la teva cançó preferida?
________________________________________________

PAGAT    SI             NO



INFORMACIÓ

Sortida amb cotxes particulars
Divendres 4 de desembre
a les 18 h de la plaça de l’església.

Visita dels pares
Diumenge 6 de desembre

a les 17 h per celebrar l’eucaristia
tornada a les 18 h amb els pares.

Joves
de 10 a 18 anys

MATERIAL QUE HAS DE DUR
 
* El sopar de divendres
* El berenar del matí del dissabte i diumenge
* Plats, coberts, tassons i torcaboques
* Les altres dinades les prepara la parròquia
* Sac de dormir, hi ha lliteres
* Llanterna
* Necesser, tavallola, etc...
* Roba d’esport, comode i d’abric pels vespres
* Càmera fotogràfica

 PREU de les convivències: 15 euros


