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31a GRAN REVETLLA DE CONVIVÈNCIA 
 

COL.LEGI SANT JOSEP OBRER 
15 de juny de 2018 – 20.30 hores 

 
Un any més, la Junta de l’AMPA organitza la gran REVETLLA DE CONVIVÈNCIA, entre professors, famílies i                 
alumnes del Col.legi. 
 
Ens agradaria comptar amb la presència de tothom i veure el nostre pati ple de gom a gom!!! 
 
La venda d’entrades s’efectuarà els dies 1, 4, 5, 6 i 7 de Juny de 5 a 5’30 de la tarda, al despatx, entrada                        
principal del carrer Covadonga s/n, al costat de consergeria. 
 
Continuem mantenint el preu dels anys anteriors: 10 euros per els adults, amb dret a una ampolla de cava per                    

cada 2 entrades i  els menors de 18 anys GRATIS. 
 

L’entrada donarà dret a divertir-se molt i molt bé, animats per una magnífica discoteca mòbil, amb gran                 
varietat de música actual i de sempre. 
 
➢ No es permetrà l’entrada de cap tipus de petards o bengales. 
➢ No es lliurarà cap tipus de beguda alcohólica a menors de 18 anys. 
➢ No es vendran entrades el dia de la revetlla. 
➢ No es vendran entrades individuals a menors de 18 anys. Han de venir acompanyats per un adult                 

responsable. 
➢ Les entrades no donen dret a disposar de taules i/o cadires, (disponibilitat fins a esgotar existències). 

 
La festa finalitzarà a les 00.30 hores. 
 
Us esperem per desitjar-vos unes bones vacances, fent-ho extensiu també als qui no puguin acompanyar-nos. 
 
En nom de la Junta, us saluda molt atentament. 

                                                                                                                                               LA PRESIDENTA 
 
RESERVAT EL DRET D’ADMISSIÓ 
 

•-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La família …………………………………………………………………………………………………………   
Curs…………………………………… 
Adult  responsable ………………………………………………………………………………………… 
 
Reserva per la revetlla …………… entrades per adults, i ……………… per a menors. 
 
Accepto les condicions d’assistència 
 

Signatura 
 
 
 
Si per inclemències climàtiques o causes alienes a l’organització, s’hagués de suspendre la revetlla, només es lliurarà la                  
beguda a que dóna dret l’entrada, sense lloc a reclamació. 

 


