Lleida, 26 de maig de 2017
Benvolgudes famílies,
Ens trobem de nou a la fi de curs i des de l’AMPA ja estem preparant la revetlla.
Enguany se celebrarà el proper dissabte 10 de juny, a partir de les 21:00 h:
•
•
•

Hi haurà un DJ que ens engrescarà a tots a ballar
Farem els sortei de diferents premis.
Regalarem l’esperat taló per les vacances.

Un cop més, comptarem amb la inestimable col·laboració dels alumnes de 3r d’ESO que ens
oferiran el servei de cafeteria.
Els preus de les entrades i el menú de la Revetlla són els següents:

Menú + entrada adults
Menú + entrada alumnes (a partir de 3 anys)

SOCIS DE
L’AMPA
10 euros
5 euros

NO SOCIS DE
L’AMPA
15 euros
5 euros

Recordeu però, que si no s’agafa tiquet per als menuts de casa aquests no tindran dret a
cadira.
Menú:

Pa amb tomàquet
Embotits variats
Coca de recapte
Patates i olives
Gelat
Aigua i refrigeris

Els tiquets de les entrades es podran comprar els dies:
Dilluns 29 de maig
Dimecres 31 de maig
Divendres 2 de juny

9:00 a 9:30
9:00 a 9:30
9:00 a 9:30

17:00 a 18:00
17:00 a 18:00
17:00 a 18:00

Lamentant-ho molt, no es vendrà tiquets passada aquesta data, és important per a la bona
organització de la festa.
Qui estigui interessat a donar-nos un cop de mà en el muntatge, pot venir el dia de la revetlla a
les 17:00 h. Un parell de mans sempre són benvingudes i també, és clar, a l’hora de recollir.
Recordeu: el dia de la Revetlla cal portar els vostres tiquets de menú. Aquells que en arribar no
el presenteu a l’empresa encarregada de la Seguretat no podreu accedir a la festa.
Esperem que us animeu a gaudir d’aquesta festa tan especial. Comptem amb tots vosaltres!!

La Junta Directiva de l’AMPA

