Benvolgudes famílies:
Primer de tot desitjar-vos un bon any nou i que aquest 2012 poguem compartir molt bones experiències. Ens posam en contacte amb vosaltres
perquè com cada any, l'Ajuntament de Palma organitza la diada Ciclista de Sant Sebastià, i com que la nostra escola enguany fa 30 anys, hem pensat
que una de les formes de celebrar-ho plegats pot ser participant plegats a la diada. La nostra proposta és apuntar-mos com a grup i fer junts la volta, i
als qui us apunteu us donarem una cinta que farà referència al nostre 30è aniversari i el dorsal que us correspon coma participants. També us demanam
que si és possible dugueu una camiseta de la nostra escola (d'una diada esportiva, d'educació física...) per tal de fer grup. Intentarem ser el grup més
nombrós de la diada.
Tots els que us apunteu ens veurem davant el Diplomàtic a les 11:45 per fer el lliurament de material i després començar plegats la ruta.
Per apuntar-nos com a grup necessitam donar les vostres dades a l'organització de la diada, per tant us demanem que empleneu el quadre i
signeu l'autorització. Aquesta autorització ha de ser lliurada a la secretaria de l'escola abans de dimarts dia 17 de gener.
Moltes gràcies per la vostra participació, entre tots farem que això vagi sobre rodes!!!!
Una salutació.
L'equip d'Aula Balear.
Nom i llinatges

Data naixement

Signatura i DNI*

*Amb aquesta signatura donau permís a Aula Balear per donar les vostres dades per la inscripció a la Diada Ciclista a la organització de dit esdeveniment (IME). En cas de ser
majors d'edat posau la vostra signatura, i per menors d'edat heu de signar algun dels pares o tutors legals.
L'organització de l'escola no es farà càrrec de cap infant durant la diada, per tant han d'anar acompanyats per algun adult.

