ÚS DEL PÀRQUING
DIVENDRES 6 DE MAIG
Benvolgudes famílies,
Amb motiu de les nostres Convivències, el proper divendres 6 de maig hi haurà un
concert solidari a favor de Finestra Oberta i Proide a càrrec dels grups de Combo
de tercer any de l’Escola de Música i PORFIN VIERNES a partir de les 19:30 h. de
la tarda. Per portar a terme aquesta activitat cal instal·lar un escenari a la zona que
ocupa el pàrquing.
Per tal de fer-ne el muntatge, el pàrquing només estarà obert al matí per deixar
els vostres fills/es en el centre. Tot seguit, per motius de seguretat i d’organització
el pàrquing restarà tancat al servei de les famílies.
Perdoneu les molèsties que us pugui ocasionar i ens agradaria comptar amb la
vostra presència en aquest esdeveniment tan important.
Restem a la vostra disposició. Atentament,
LA DIRECCIÓ
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Rev.: 004

Data: 15/04/2016

Pàgina 1 de 1

ÚS DEL PÀRQUING
DIVENDRES 6 DE MAIG
Benvolgudes famílies,
Amb motiu de les nostres Convivències, el proper divendres 6 de maig hi haurà un
concert solidari a favor de Finestra Oberta i Proide a càrrec dels grups de Combo
de tercer any de l’Escola de Música i PORFIN VIERNES a partir de les 19:30 h. de
la tarda. Per portar a terme aquesta activitat cal instal·lar un escenari a la zona que
ocupa el pàrquing.
Per tal de fer-ne el muntatge, el pàrquing només estarà obert al matí per deixar
els vostres fills/es en el centre. Tot seguit, per motius de seguretat i d’organització
el pàrquing restarà tancat al servei de les famílies.
Perdoneu les molèsties que us pugui ocasionar i ens agradaria comptar amb la
vostra presència en aquest esdeveniment tan important.
Restem a la vostra disposició. Atentament,
LA DIRECCIÓ
Codi: CE-OS.10.30-01-039

Rev.: 004

Data: 15/04/2016

Pàgina 1 de 1

