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SORTIDA · PALAU BLAUGRANA

• L'activitat consisteix en anar al Palau Blaugrana a veure un partit del FC Barcelona contra el ICL Manresa de la
lliga ACB. I també anar a patinar a la pista de gel.

• Aquesta  activitat  la  fem  conjuntament  amb joves  procedents  de  diferents  pobles  de  la  comarca  de  l'Alt
Empordà. I està destinada a joves d'entre 14 i 35 anys. Es farà llista d'espera per a cobrir possibles places
sobrants. Aquestes s'obriran a totes les edats.

• El preu és de només 20€ per persona i les places són limitades.

• El preu inclou: La entrada a la pista de gel,  l'entrada al  partit, el  transport en autocar, l'assegurança,  i  el
monitoratge.

• L'activitat es realitzarà el diumenge 3 de d'abril pel matí. I es seguirà el següent horari: 

◦ 8:30h SORTIDA: Des de l'estació de Busos de Figueres. Cal ser extremadament puntuals!

◦ 10:30h arribada al PALAU: Temps per recollir entrades i esmorzar.

◦ 11:00h PATINAR: Entre 30' i 40' perquè hi hagi temps d'arribar al partit. S’aconsella vestir roba còmoda,
màniga llarga i pantalons llargs per patinar.  L’ús de guants és obligatori. 

◦ 12:15h Inici del PARTIT.

◦ 15:30h ARRIBADA a l'estació de Busos de Figueres (l'horari pot variar en funció de la durada del partit!).

• Recordeu portar el DNI i la Tarja del Servei Català de la Salut durant l'activitat.

• Les inscripcions s'obriran a partir del dimarts 1 de març i es tancaran al cobrir les places.

• En el moment de formalitzar la inscripció haureu de portar a l'Oficina de Joventut.

◦ Full d'inscripció degudament omplert.

◦ Fotocòpia del DNI i de la Tarja del Servei Català de Salut

◦ En cas de ser menor cal portar l'autorització paterna degudament omplerta.

◦ 20€ (preu de la activitat).

• Per qualsevol dubte, proposta o pregunta podeu adreçar-vos al tècnic/a de joventut del vostre Ajuntament, o
bé trucar al 972 67 37 28 Oficina de Joventut Figueres Alt Empordà.

• No es tornarà la quota de l'activitat excepte en casos d'urgència i justificats.

INFORMACIÓ

OFICINA JOVE DE L'ALT EMPORDÀ 
C/ Anicet de Pagès, 2 · asanchez@altemporda.cat · 972 67 37 28
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