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Benvolgudes famílies, 

 

Els dies 5,6,7 i 8 de juliol s’organitza una sortida a Malta  amb diferents equips del club (Aleví A, Infantil B, 

Cadet A,B i D ) per participar a un torneig organitzat per la federació de Malta de voleibol 

 

Sortida: dijous 5 de juliol a les 22:00 (Terminal 1 de vueling). Cal estar a l’aeroport a les 19:00h. 

Allotjament:  

- Residència a Malta 

Tornada: Nit de diumenge a dilluns. Sortida del vol a les 00:10h i arribada a Barcelona sobre les 2:30h. 

Preu:  330€. 

El preu inclou desplaçament (avió i autocar de l’aeroport de Malta a la residència), facturació d’una maleta,  

2 PC del dia 6 i 7 i MP del dia 8 (no inclou el sopar). 

Responsables: entrenadors dels equips. 

Observacions: les jugadores han de sopar a l’aeroport de Barcelona. 

 

REUNIÓ DE PARES: dimecres 31 DE GENER A LES 19:30 a la biblioteca del IES 

 
NOTA: a la reunió s’informarà als pares d’un projecte ERASMUS + que el club té previst presentar durant 
aquest any i que es desenvoluparà la temporada següent en cas de ser acceptat amb 4 països europeus. 
 
FORMA DE PAGAMENT: 
En efectiu: 

o Primer pagament/ reserva: 100€ abans del divendres 2 de febrer al matí al club adjuntant la inscripció. En cas 
de no anar no es tornarà la reserva. Recordeu que dijous tarda i divendres matí estan obertes les oficines del 
club. Divendres tarda estan tancades. 

o Segon pagament: 230€ abans del 25 de maig  al club  
 

RETALLAR: Lliurar abans del 26 de gener  al club ............................................................................................. 
 
En/Na ......................................................................................................................autoritzo a la meva filla 
.................................................................................. de l’equip .........................................a participar un torneig a Malta 
que es farà els dies 5,6,7 i 8 de juliol que  organitza l’AE Carles Vallbona junt amb la Federació de Malta. 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 26 de gener de 2018  
 


