Us avancem la programació del grup al
que participa el/a vostre/a fill/a, tutelat/a
per als propers tres mesos. Recordem que
per
gaudir
de
les
activitats
és
imprescindible
haver
entregat
l’autorització
indefinida,
sinó
el/la
participant no podrà realitzar l’activitat.
En cas de dubte, poden trucar al
650.102.764 i demanar per TERE DOMPER.
Aquest número estarà disponible des de
dues hores abans de l'activitat fins a dues
hores després de la mateixa.

Recordem que per
ACTIVITATS, cal portar:

a

TOTES

LES

MOLT IMPORTANT
Totes les activitats que marquem amb
un * són aquelles que tenen algunes
condicions especial o que demanem
inscripció prèvia.
Per inscriure’s, s’haurà de fer a través
del full d’Autorització/Inscripció (full de
color groc) que adjuntem.
Per a fer efectiva la inscripció, és
imprescindible que ens feu arribar el
full abans de la data límit a les nostres
oficines
de
Gran
Via
o
al
coordinador/a del seu grup.
En el cas d’inscriure a algú fora de la
data límit, aquesta reserva anirà en
funció de disponibilitat de l’activitat.

• Targeta de transport.
• Medicació, si és necessari.
• Diners de butxaca, per prendre
quelcom o per qualsevol despesa i/o
imprevist de l’usuari que pugui sorgir.

NO US PERDEU…
Per a més informació
poden visitar la nostra
pàgina web:

VACANCES SETMANA SANTA
De l’11/04 al 18/04
A SALOU, REUS, ALP
i PAIS BASC

www.federacioacell.org
o bé, trucar a les nostres
oficines:
93.274.98.10
690.817.459

Segueix-nos al FACEBOOK!
www.facebook.com/lleure.acell
www.instagram/federacio_acell_lleure
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Dissabte 5

Dissabte 12

ZUMBA A MUNDET

VISITA AL PALAU DE LA
MÚSICA CATALANA

Horari: 10h a 14 hores
Preu: Gratuït

Horari: 10h a 14h
Preu: 3’5€

*Portar xandall, vambes i botella
d’aigua.

Diumenge 20

Dissabte 26

CAFETERIA HARRY
POTTER

REFUGI 307
Horari: 10h a 14h
Preu: 3€

Horari: 10h a 14h
Preu: 8€

Dissabte 2

MUSEU ETNOLÒGIC i DE CULTURES
DEL MÓN
Horari: 16h a 20h
Preu: Gratuït

DIADA DE SANT JORDI
Dissabte 23

Horari: 10h a 14h
Preu: Gratuït
*Porta diners de butxaca

FERIA DE ABRIL
Dissabte 30

Horari: 9:30h a 13:30h
Preu: Gratuït
*Porta diners de butxaca
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