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Ja ha arribat l’hora. Aquest any hi anirem el Dissabte 22 de juny 
 

 Sortirem del Parc dels Colors a les 8:30 del matí i marxarem del parc d’atraccions a les 19:30.  

 Cal que tothom sigui molt puntual i respectuós amb les normes i les indicacions dels monitors/es que aniran en cada 
autobús.  

 Les/els alumnes que provoquin retard en la tornada dels autobusos podran no ser admesos en properes sortides 
organitzades per aquesta associació i/o penalitzats. 

 Les/els menors de 18 anys han de portar  la còpia del DNI pare, mare o tutor/a i l´autorització signada pel 
pare, mare o tutor/a. Sense aquesta autorització no es farà la inscripció. 

 Sense causa justificada no es retornaran els diners. 

 S’ha d’estar al corrent de tots els pagaments amb el centre i AMPA 
per poder participar en la sortida. 

 

Alumnes d’ESO, batxillerat i cicles Socis de l’AMPA  35€ 

Autocar + entrada + tiquet menú 
Alumnes d’ESO, batxillerat i cicles NO socis  de l’AMPA 

45€ 

Alumnes d’altres centres 
45€ 

Adults Autocar + entrada 

Nens (menors de 12 anys) 35 € Autocar + entrada + tiquet menú 

 

Per a fer la inscripció heu de passar pel local de l´AMPA els dies: 
 

El  pagament es previ a fer a la inscripció mitjançant: 

 Targeta bancaria/efectiu 
 Anar als caixers del Banc de Sabadell. Els caixers situats a Av. de Jaume I, 2-4 i Can Pantiquet, 28 accepten efectiu 

(import exacte). 

 Introduir targeta de crèdit/dèbit de qualsevol entitat bancària o efectiu exacte (no torna canvi). 

 Premeu opció "PAGAMENT A TERCERS"  
 Us demanarà el CODI ENTITAT, poseu 004999 
 Demanarà import, depenent de si és soci o no heu de posar l’import, i el nom del estudiant  i curs 
 

 Transferència bancària Banc Sabadell ES46 0081 0013 6500 0169 2880 
Titular  del compte es AMPA INS Vicenç Plantada poseu el nom del estudiant i curs  

  

AUTORITZACIÓ 

Jo,(menors de 18 anys)___________________________________________________________amb DNI, ______________ 

Pare, mare o tutor de l’alumne/a___________________________________________ del curs: _______ 

Telèfons de contacte (dada imprescindible): 

 Del pare, mare o tutor:________________________ (imprescindible) 

 De l’alumne/a durant la sortida:__________________(en cas de portar-ne) 

AUTORITZO, sota la meva responsabilitat, al meu fill/filla a fer la sortida a Port Aventura, programada pel dia 22 de juny, 

organitzada per l'AMPA de l’Institut Vicenç Plantada de Mollet del Vallès, a que es mogui lliurament dins de les 

instal·lacions del parc, fins a l'hora assenyalada per tornar. Em faré càrrec de les despeses que pugui ocasionar el 

meu fill/filla per no arribar 19:30, hora de sortida del parc, causant retard de la sortida del autocars.  

 Faig constar no tenir cap deute pendent amb el centre. 

              Signatura    Mollet del Vallès, a 20 de maig de 2019 

  

Dilluns 20 de maig de 16,30 a 18h dimecres 22 de maig de 16,30 a 18h 

1r, 2n i 3r  d’ESO 4t d’ESO,  Batxillerat i Cicles  
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