Benvolgudes famílies d'Estels, Talaiots i Llampecs,
Us escrivim per comunicar-vos, que amb motiu de l'inici del projecte de participació juvenil
"Obre la teva gàbia" organitzat per la XEASC (Xarxa d’Entitats d’Acció Social i Comunitària),
en el qual s’emmarquen diverses activitats organitzades per joves de diferents entitats, que
el proper DISSABTE 24 DE NOVEMBRE DEL 2018 realitzarem l’activitat durant tot el matí i la
tarda. Anirem a Barcelona en tren, per a ser més concrets/es per Arc de Triomf. Així doncs,
ens trobarem ben puntuals a les 9:30h a l’estació de RENFE de L’Hospitalet. La tornada serà
al metro de Ramblas Just Oliveres, per la sortida de la Renfe a les 20:30h. Per tant hauran de
portar dinar, però no berenar, ja que en la trobada es farà un berenar saludable a les
18:00h.
L’activitat no té cap cost addicional, però cal que comuniqueu a secretaria l’assistència i
signeu l’autorització específica adjunta posat que és fora de l’horari habitual. Podeu passar a
portar l’autorització en horari de secretaria, o poden dur-la els/les joves el mateix dia
havent avisat prèviament de l’assistència per mitjà d’una trucada o contestant aquest
correu electrònic. Cal tenir ben present que no podrà assistir cap jove que no la porti
signada. Com bé sabeu, l’horari de secretaria de l’Esplai és de dilluns a divendres de 16:00h
a 19:30h o dimecres al matí de 10h a 14h.
Us hi esperem!!
Atentament,

L’EQUIP DE MONITORS I MONITORES D'ESTELS, TALAIOTS I LLAMPECS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jo _____________________________________amb DNI _____________ autoritzo al/a la
meu/va fill/a ________________________________ a assistir a l’inici del projecte “Obre la
teva gàbia” que es realitzarà a Barcelona el DISSABTE 24 DE NOVEMBRE des de les 9:30h fins
les 20.30h a l’Hospitalet de Llobregat amb motiu d’una trobada d’entitats de la XEASC.
Autoritzo que el meu fill/a es vagi sol/a:

Sí

No

Nom:
Signatura:
Data:

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE A LA XEASC

Jo____________________________________________________________ amb DNI
________________________,

AUTORITZO a la XEASC per tal que pugui registrar a través de fotografies la imatge del
meu fill/filla _____________________________________ durant les activitats en les
que aquest prengui part i organitzades per la XEASC, Xarxa d’Entitats d’Acció Social i
Comunitària.

AUTORITZO així mateix que dites fotografies es puguin publicar pel Centre Esplai Xixell
i/o per qualsevol altra entitat integrada a la XEASC, en qualsevol mitjà, sempre i quan la
publicació tingui per finalitat difondre les activitats i/o finalitats socials d’aquestes.

I per a que així consti, signen la present autorització a:

L’Hospitalet de Llobregat a, ______ de _________________ de 2018

Signatura, del pare, mare o tutor/a

