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Juniors Sant Josep 
PARRÒQUIA SANT JOSEP 

Ontinyent, 28 de Novembre de 2015 EXPOJOVE 

 

 Estimat/da amic/ga júnior: 
 
 El motiu de la present és per a informar-te que el centre, una vegada més organitza l’excursió a 
ExpoJove a la que acudeixen tots els grups. Aquest any es produirà el Dissabte dia 26 de Desembre de 
2015. Serà un dia nadalenc amb els amics en convivència amb tot el centre Júnior. Esperem la teua 
assistència amb moltes ganes de passar-ho bé. 
 

1. L’eixida tindrà lloc el dia 26 de desembre a les 09:00h del matí. El lloc de l’eixida serà el recinte de 
la Fira d’Ontinyent. 

2. La tornada serà el mateix dia i al mateix lloc a les 18:30h aproximadament. 
3. Cal portar un entrepà per a esmorzar i dinar, amb la corresponent beguda. 
4. Anirem tots uniformats amb la camisa verda (tots els grups) i la panyoleta (excepte Goys). 
5. Les dates per apuntar-se són:   Divendres 11 de desembre de 19:30h. a les 21h.                                      

                                                    Dissabte 12 de desembre de 19h a les 20h. 
6. Per a poder participar en aquesta activitat és imprescindible que tingues realitzat el pagament de 

la quota corresponent a aquest any Júnior 2015-2016, perquè la situació d’alta és necessària alhora 
d’algun accident a tercers mitjançant el segur de responsabilitat civil a tercers que els Juniors tenen 
contractat. 

7. El preu serà de 12 Euros, que cal fer bo, alhora d’apuntar-se. Preguem portar els diners exactes per 
no tenir problemes de canvi. 

8. Els llistats amb la distribució d’equips apareixeran en la pàgina web del centre 
www.juniorssantjosep.es i als canals d’informació dels juniors com són el Facebook Oficial i el 
perfil de Twitter del centre. La informació es donarà a partir 21 de desembre. 

9. Preguem encaridament que es complisquen les dades d’apuntar-se per a poder organitzar i 
gestionar una excursió amb un volum de persones tan gran. 

10. Aprofitarem els dies d’apuntar a Expojove per a realitzar venda de paperetes de Loteria de Nadal i 
paperetes de la Loteria del Xiquet 73419-88557 fins a esgotar existències. 

 
Esperem la teua assistència, aprofitem l’ocasió per a saludar-te atentament. 

SEMPRE UNITS. 
 

 
En/Na_________________________________ amb DNI. _______________________ 

autoritze el meu fill/a_____________________________________________________  

de l´Equip ______________________ i grup _________________________________a participar a 

l’excursió a “Expojove” que es realitzarà  el dia 26 de Desembre de 2015. 

Signatura pare/mare/tutor. 

 


