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COLÒNIES A PORT DEL COMTE – 4t 

 
 
Benvolguda família, 
 
Després d’haver realitzat el 1r pagament de les colònies que els infants de 4t duran a terme el 16 
i 17 de maig a Port del Comte (Solsonès), us fem arribar un talonari d’autofinançament per tal de 
poder ajudar a fer front a la despesa prevista. Es tracta d’unes butlletes de col·laboració que ens 
ha facilitat l’empresa que organitza l’estada. A continuació us donem més informació:  
 
- 1 talonari per a cada infant: el talonari consta de 50 butlletes, les quals serveixen per a 
col·laborar amb les estades que els infants realitzaran durant el mes de maig. Les butlletes donen 
dret a participar en el sorteig d’un cap de setmana per a 2 persones a l’estació d’esquí de Port 
del Comte (1 mitja pensió i forfet per a 2 dies o lloguer de caiacs). La butlleta premiada serà la 
que coincideixi amb el sorteig de l’ONCE del 28 de juny de 2018. Per tant, els infants poden 
vendre les butlletes fins a aquesta data.  
 
- Preu: 2€ cada butlleta (totes les butlletes han d’estar segellades per l’escola). Els diners 
recaptats els guardarà cada família, serviran per a fer front al 2n i 3r pagament de les colònies. 
IMPORTANT! L’escola no recollirà els diners recaptats ni es farà responsable en cas de pèrdua del 
talonari. 

 
Cal omplir i entregar la butlleta de la part inferior al tutor/a abans del divendres 21 de desembre. 

 
 

 
ENTREGA TALONARI AUTOFINANÇAMENT 4t 

 
 

En/Na_______________________________________ amb DNI __________________________ 
com a mare, pare o tutor de l’alumne ________________________________________________ 
He rebut el talonari d’autofinançament amb la numeració següent: del ___________ al 
______________. 
 
 
I per a què així consti, signo la present a: 

 
Tàrrega, ______ de _______________ de 2018              Signatura mare, pare o tutor. 
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