
 

Cerdanyola del Vallès, a _____ de novembre del 2019 

 
 

 

TIBIDABO. Un dia al Parc d’Atraccions! 
16 de Novembre del 2019 – Hobbits Albs 

 

Aquesta autorització és una ampliació a la inscripció del curs d’esplai. Per poder participar de la sortida caldrà tenir la inscripció 
general i aquesta ampliació 

 

Nom i Cognoms  Data de Naixement  
    

Nom Pare / Mare  DNI  

 

Mitjançant aquest formulari, autoritzo al meu fill/a a participar en l’activitat esmenada en el títol del document 
tot afegint l’ampliació a la inscripció general del curs d’esplai organitzat pel Centre d’Esplai del Roser - FRM. 
 
DADES DE L’ACTIVITAT: 
- Hora de Sortida: 10.00h 
- Hora aproximada d’arribada: 19.00h 
- Lloc de sortida i arribada: Plaça Viladomat 

- Transport: Rodalies 
- Preu membres d’esplai: 0€ 
- Preu no membres d’esplai: 25€ 

 
MÈTODE DE PAGAMENT (Per a no membres de l’esplai)

Mitjançant domicialització bancaria (És necessari tenir entregat el document SEPA). 
Pagament en targeta (Opció vàlida tan sols en el moment d’entrega de l’autorització) 

 

SIGNATURA del Pare / Mare / Tutor/a : 

Autorització especial de sortida  

 

 

TIBIDABO! 
16 DE NOVEMBRE DEL 2019 

 

CAL PORTAR: 
- Samarreta de l’esplai 
- Fular de l’esplai 
- Esmorzar 
- Dinar 
- Berenar 
- Aigua 
- Roba i calçat còmode per 

passar tot el dia en 
moviment! 

 
Si teniu algun carnet de Tibiclub, 
invitacions o descomptes també serà 
d’utilitat! 

DADES DE L’ACTIVITAT: 
- Breu descripció de l’activitat: El grup de Hobbits Albs 

(corresponent als cursos de 1r a 3r de primària) marxem d’excursió 
trimestral al Tibidabo. Un dia de parc d’atraccions! 

-  
- Hora i lloc de sortida: 10.00h a la plaça Viladomat 
- Hora i lloc d’arribada: 19.00h a la plaça Viladomat 
- Data límit d’inscripcions: 13 de novembre 

DADES DE PAGAMENT: 
Preu: 0€  
Preu no membres d’esplai: 25€ 
 
Aquesta activitat s’inclou en el preu trimestral del curs d’esplai 


