no

Dia: Dissabte 30 de novembre 2019
Horari: de 10:00 a 14h aproximadament
Lloc de realització: Sortida a la bolera Ilusiona Gran Vía 2
Activitat: 2 partides de bowling + lloguer sabates +1 beguda.
Punt de trobada: A la parada de metro Prat-Estació
Preu: 10.70€ activitat + viatge anada i tornada en tren (2-4€ o portar T10)
El pagament es realitzarà el mateix dia de l'activitat
Inscripcions: Cal lliurar aquesta butlleta a la recepció del CEM Estruch, abans del dimecres
27 de novembre o fins que s'esgotin les places disponibles.

Què s'ha de portar?
Portar esmorzar i roba esportiva còmoda.

Normativa de la sortida
Ser puntuals a la sortida i respectuosos amb la resta dels participants i responsables de la
sortida.
Complir l'horari establert en cada moment.
Els responsables de la sortida podran, si les condicions i el seu criteri ho aconsella,
suspendre la sortida o modificar les activitats per tal de garantir la seguretat del grup.
Els responsables de la sortida estan autoritzats, a NO admetre a usuaris del Club Esport
Jove que no tinguin l'autorització signada, que NO compleixin la normativa de la sortida, o de
forma clara no hagin portat l' equipació bàsica (posant en risc la seva seguretat i la del grup).

Ordre de la sortida
10:00h Porta d'entrada metro Prat-Estació
10:15h Aprox. Metro amb destinació a Gran Via 2
10:45h Arribada Bolera Ilusiona
10:45-11:15h: Esmorzar
11:15-13:15h: 2 partides bowling
13:30h Aprox. metro amb destinació Prat de Llobregat

CLUB ESPORT JOVE_ Bolera 30 novembre 2019
RESGUARD D'INSCRIPCIÓ pel tutor/a
Nom i Cognom jove:______________________
Data:_______________
Segell:

SORTIDA EXCURSIÓ Bolera_ Club Esport Jove pel CEM ESTRUCH

30 novembre 2019

AUTORITZACIÓ (menors 18 anys)
Sr./Sra ___________________________________________________
amb NIF _____________________________________________ com a pare/mare/tutor/a, autoritzo a
_________________________________
a inscriure's a l'activitat del mes de novembre del Club Esport Jove.
Signatura:

Data:

