FORMULARI PER A INSCRIPCIÓ A RUA INFANTIL DE CARNESTOLTES :
Dades de contacte ( omplir només caselles en blanc ) :
Nom
Telèfon
E-Mail

Si esteu interessats en participar, necessitem que ompliu el formulari de la
dreta i el lliureu abans del 23 de gener a la secretària del col·legi de primària
abonant en efectiu el cost de les disfresses que necessiteu.
Finalment l'1 o 8 de febrer els inscrits haureu de venir al col·legi de secundària a
recollir i preparar el material necessari per a confeccionar les disfresses.
Disposareu ambdós dies de tallers amb el que us calgui per poder fer-ho i amb
l’explicació de com fer-ho. Ambdós dies assajarem també la coreografia i us
explicarem que caldrà fer abans i durant la rua ( més detalls pròximament per
e-mail o a la web www.ampakarmel.cat\carnestoltes )
Animeu-vos i participeu!!
Comissió de Carnestoltes - AMPA Karmel ( carnestoltes@ampakarmel.cat )

disfressa nova )

+

X6€=
(indicar número)

Total a abonar

€
€

=

€

Carta

Gat
Schecira

( omplir només caselles
en blanc indicant el
número )

Conill
amb
rellotge

Disfresses ( consultar imatges orientatives a la web ):
Sombrerero

ENS AGRADARIA COMPTAR AMB TOTS VOSALTRES !! Per aquest motiu hem
triat com a tema de la comparsa el mateix que el col·legi per a que els nens de
primària o infantil puguin fer ús de la disfressa feta a l’escola i hem dissenyat
disfresses pels pares o nens de secundària fàcils de fer, còmodes i amb un preu
assequible: 12€ adults. Els nens de primària igualment podran optar també per
fer una nova disfressa com la dels adults amb un preu de 6€.

Nens primària o
infantil ( en cas de voler

Reina de
cors

ja ha arribat el moment esperat d’apuntar-se per a participar per segon cop a la
rua infantil de Terrassa. Aquest any tindrà lloc el diumenge 15 de febrer i ens
disfressarem d’ “Alicia en el país de les meravelles” ( ALICIA IN KARMELAND ).
Com l’any passat, l’objectiu serà gaudir d’un dia en família envoltats d’amistats
ple de diversió i alegria.

Participants ( omplir només caselles en blanc ):
Adults o nens
X 12 € =
secundària
(indicar número)

Alicia

Benvolgudes famílies,

Adults o nens
secundària
Nens primària o
infantil ( en cas de voler
disfressa nova )

Comptem amb vosaltres per a dinar junts després de la rua a un
restaurant ? ( Preu orientatiu menú adults = 15 € i infantil= 10 € )
Adults
Nens ( menú infantil )

(indicar número)
(indicar número)

AMPA Col·legi Mare de Déu del Carme
Independència, 107 - 08225 TERRASSA
http://www.ampakarmel.cat
info@ampakarmel.cat

