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Benvolgut pares: 
 
Els dies 27, 28, 29 i 30   de desembre s’organitza una sortida a Guadalajara amb diferents equips del club 
(infantil A-D femení, infantil masculí, Cadet A-B femení i cadet masculí ) per participar a la Copa d’Espanya 
organitzada per la Federació Espanyola de Voleibol en categories infantil, cadet masculí i femení. 
 
Sortida: dimarts 27 de desembre  a les 6:00 amb autocar des de Granollers (pavelló el TUB ). 

Allotjament: Hotel TRYP Av. Eduardo Guitián, 7, 19002 Guadalajara. Telèfon 949209300. Es 

dormirà en habitacions de 2-3 persones. 
Tornada: divendres 30 de desembre després de dinar. Arribada a Granollers a les 22:30 aprox. 
Preu: 230€  (inclou desplaçament ,samarreta torneig, inscripció torneig , 3 PC   del dia 27 sopar,28, 29 i 
dinar del dia 30). El dinar dels dies 28, 29 i 30 es farà al pavelló. 
Pares: Els interessats en anar-hi poden trucar al número 629760409 i demanar per Alicia per fer reserves. 
L’autocar del club no tindrà places. 
Responsables: Marta León i Mariona 
Acompanyants: Marta, Mariona, Agustín, Nati, Manel i un altre entrenador del club. 
Observacions: es dinarà pel camí el dia 27 i el dia 30 es soparà pel camí. 
 

 
 
 
 

FORMA DE PAGAMENT 
 
En efectiu: 

o Primer pagament/ reserva: 50€ abans del 28 d’octubre a l’entrenador/a adjuntant la inscripció. En 
cas de no anar no es tornarà la reserva. 

o Segon pagament: 180€ abans del 13 de desembre a l’entrenadora/a 
 

 
RETALLAR: Lliurar abans del 28  d’octubre a l’entrenador/a ............................................................................................. 
 
En/Na ......................................................................................................................autoritzo al/la meu/va 
fill/a..................................................................................a participar a la COPA D’ESPANYA DE 
GUADALAJARA que es farà els dies 27, 28 , 29 i 30 de desembre i organitza l’AE Carles Vallbona. 
Coneixem les característiques i objectius de l’activitat a continuació signo aquesta autorització. 
 
OBSERVACIONS ( anotar al·lèrgies i altres ): ................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
SIGNAT PARE/MARE/TUTOR/A   
 
NOM I COGNOMS 
 
DNI: 
 
 
 Granollers 17 d’octubre de 2016 
 

REUNIÓ DE PARES: divendres 25 de novembre a les 19:00 a la biblioteca del centre 


