Ourense, 11 de xaneiro de 2017

Estimadas familias:
Queremos informarvos dunha actividade que desenvolvemos todos os anos por estas
datas no centro xuvenil: XOÁN BOSCO EN AMENCER. Esta actividade vai dirixida a
todos os mozos e mozas que están nos grupos xuvenís de Catecumenado e a
todos os animadores e animadoras de Amencer.
O vindeiro sábado 28 de xaneiro celebraremos esta festa do noso patrón, dende as
21:00h. até a 1:00h. da madrugada, nos locais da asociación.
O horario de actividades será o seguinte:
21:00 h Xogos Deportivos e actividade lúdica
22:30 h Eucaristía Xuvenil
23:15 h Cea
00:00 h Gran Xogo
01:00 h Despedida
Os mozos e mozas que queiran participar teñen que apuntarse en Amencer ou Sala
Aberta e a parte entregar os menores de idade está autorización asinada, e aboando 1
€ (se son socios de Amencer e teñen o carné renovado) ou 3 € (se teñen o carné sen
renovar). Este diñeiro ten como finalidade subvencionar parte dos gastos que a
asociación vai invertir para a cea desa noite. A data tope para anotarse é o xoves 26
de xaneiro
Se queredes facernos algunha consulta, non dubidedes en poñervos en contacto
connosco; recordade que os que participen en deportes teñen que traer roupa
deportiva e zapatillas.
Todos aqueles que queiran poden traer roupa para ducharse e mudarse.
Un saúdo.
Animadores e Animadoras de Amencer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN XOÁN BOSCO EN AMENCER

Eu,

(DATA TOPE: XOVES 26 DE XANEIRO)

____________________________________________,

pai/nai/responsable

de

____________________________________________,  si -  non o/a autorizo a participar
na festa de Xoán Bosco en Amencer que se celebrará o vindeiro sábado 28 de xaneiro de 2017
nos locais da asociación, de 21:00 h. a 1:00 h.
Observacións: _________________________

Asdo.: (pai/nai/responsable)
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