
 
 
 

BIG CHALLENGE – AUTORITZACIÓ PARENTAL 

    SÍ    NO  

Donem el nostre consentiment per a que el nostre fill/filla participi al concurs The 
Big Challenge edició 2017. 

 

Nom i cognoms, classe-grup: _____________________________________ 
 

Signatura del pare / mare / tutor legal: 

 

Per a poder-hi participar cal fer un pagament de 3.5€ a: 
•   al codi d'entitat  __0542412__  de ” la Caixa”  (per internet),  o bé 

•   per un  caixer automàtic de “ la Caixa” amb aquest codi de barres 

 

 

 
 
 
A l’ingrés hi ha de constar: 

 concepte “The Big challenge”  

 nom i cognoms de l’alumne/a 

 grup-classe (per exemple, 2B) 

 

S’ha de tenir en compte, que aquest pagament no es retornarà si no és per un 

motiu greu degudament justificat. 

Aprofitem l’avinentesa per saludar-los ben cordialment,  

Les professores del departament de llengües estrangeres  

Puigcerdà, 23 de gener de 2017 
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