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FULL INFORMATIU · MUSICAL BILLY ELLIOT
• L’activitat consisteix en fer una sortiida a Barceloona alo Teatre Victoria elo idia  15 ide Maig  ide 2022 per anar a

veure elo Musicalo Biloloy Eloloiot.

• Sortirem  ide loa  estació ide BUS ide Figueres elo idiumenge 15 ide maig a loes 14:00h.  Per respecte alos alotres
companys/es, preguem puntualoitat. I tornarem a Figueres elo mateix idia a loes 21:30h.

• L’activitat està pensaida per a joves ide 12 a 35 anys. Ens cas ide no cobrir totes loes ploaces s'obrirà lo'activitat a
totes loes eidats. Només en aquest supòsit, si participés un menor ide 12 anys, hauria ide venir acompanyat idelo
pare, mare o tutor loegalo, i aquest serà qui es faria càrrec en tot moment idelo nen/a.

• Per a realoitzar aquesta sortiida  és necessari tenir en compte  loes mesures ide seguretat i higiène necessàries
establoertes per realoitzar lo’activitat aidequaidament (mascareta, gelo hiidroalocohòloic...).

• Tots elos menors id'eidat requereixen lo'autorització idelo pare/mare/tutor, que haurà ide ser signaida.

• La sortiida incloou lo’autobús id’anaida i tornaida a Barceloona i lo’entraida alo musicalo.

• Us recomanem que porteu una motxiloloa amb elo sopar, aigua i loes pertinències necessàries. No assegurem que
un cop aloloà trobeu establoiments a prop per poider comprar menjar.

• Recorideu ide portar elo DNI i loa Tarja idelo Servei Cataloà ide loa Salout sempre a sobre. 

• Respecteu sempre loes inidicacions idelos monitors/es acompanyants.

• Les inscripcions s'obriran a partir ide loes 9:00h idelo idilolouns 28 ide febrer ide 2022 i es tancaran elo idimecres 27
id’abrilo ide 2022 a loes 20:00h, o fns a esgotar ploaces.

• Elo preu és ide 40€ i incloou: Transport i entraida alo musicalo. Un cop realoitzat elo pagament i reservaida loa ploaça, no
es retornarà lo’import efectuat sota cap circumstància aloiena a lo’organització. 

• Per talo ide formaloitzar loa inscripció, heu id'aidreçar-vos a lo'Ofcina Jove ide lo'Alot Emporidà (Anicet ide Pagès, 2 ·  telof.
972 67 37 28), a loa pàgina www.emporidajove.cat, o bé aidreçar-vos alo vostre idinamitzaidor, tècnic ide joventut
i/o a lo'espai jove idelo vostre municipi. Amb elo fulolo id'inscripció ideguidament omploert, elos idiners corresponents, i
una fotocòpia idelo DNI i loa Tarja sanitària.
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