
 

 

 
 

 

 

Benvolguts, 

 

el dia 6 de juny de 2014 farem la darrer

convivència amb un sopar (carn a la brasa) 

l’MJS.  

La Nit de l’MJS començarà a les 21.

Per tal de participar, cal que portis l’autorització que adjuntem, a més de l’impor

prèvia fins el dia 5 a l’hora de l’esbarjo

Amb el desig que aquesta trobada sigui engrescadora per a tothom, rebeu una cordial salutació en nom de 

l’equip de pastoral i de l’equip de monit

 

 
 

 

INSCRIPCIÓ A LA NIT 
 
Nom i cognoms:   
 
AUTORITZACIÓ (per als menors d’edat)
 
En/Na _________________________________ amb DNI _____________ autoritzo el meu fill/a (inscrit en 
aquesta butlleta) a participar en la Nit de 
seus actes i dono consentiment per prendre dec
 

 
 

                                                                                     

 
 

Barcelona, 

darrera Nit Temàtica de l’MJS de Sarrià, la Nit de l’MJS

sopar (carn a la brasa) i algunes dinàmiques  / actuacions per part dels diferents grups de 

començarà a les 21.00 i acabarà puntualment a les 1.30.  

Per tal de participar, cal que portis l’autorització que adjuntem, a més de l’import de la inscripció (

prèvia fins el dia 5 a l’hora de l’esbarjo/ 8 € si ho fas la mateixa nit).  

Amb el desig que aquesta trobada sigui engrescadora per a tothom, rebeu una cordial salutació en nom de 

l’equip de pastoral i de l’equip de monitors de l’MJS. 

Cap del departament de pastoral

A LA NIT DE L’MJS 2014 

     Edat:

s menors d’edat) 

En/Na _________________________________ amb DNI _____________ autoritzo el meu fill/a (inscrit en 
la Nit de l’MJS, organitzat per Salesians de Sarrià

seus actes i dono consentiment per prendre decisions en cas que fos necessari. 

       Barcelona, a .......... de ..................... de 

                                                                                     Signatura del pare, mare o tutor.

 

Barcelona, 30 de maig de 2014 

 

l’MJS. És un espai de festa i  

i algunes dinàmiques  / actuacions per part dels diferents grups de 

t de la inscripció (6 € inscripció 

Amb el desig que aquesta trobada sigui engrescadora per a tothom, rebeu una cordial salutació en nom de 

Paco Álamo 
Cap del departament de pastoral 

Edat: 

En/Na _________________________________ amb DNI _____________ autoritzo el meu fill/a (inscrit en 
Salesians de Sarrià. Em faig responsable dels 

Barcelona, a .......... de ..................... de 2014 

Signatura del pare, mare o tutor. 


