
    

FESTA JOVE!!!!  LED PARTY

El  Consell d'Adolescents de Cerdanyola del Vallès ha proposat organitzar una FESTA JOVE dintre
de la Festa Major del Roser de Maig 2018.

Tots el jovent d’edat compresa entre 12 i 16 anys esteu convidats i convidades a gaudir de l’
espectacle del DJ  ADRIÀ ORTEGA al  Pavelló de Can Xarau Paco Arpide  el dia 6 de Maig de
2018 a les 19h fins a les 22h.

Aquest espectacle estarà acompanyat de diverses activitats per tal que els i les  joves gaudeixin
d’una vetllada molt divertida.

Que heu de fer per assistir-hi?

1- RECOLLIDA ANTICIPADA DE LES ENTRADES

ON:  Ateneu de Cerdanyola, c. Indústria 38-40

QUAN: 

- del 23 d’abril al 27 d’abril ( cap de setmana no) i el 30 d’abril. Horari de 8h- 21h
- del 2 de maig al 4 de maig. Horari de 8h-21h.

COM: 

- Les entrades les ha de recollir un adult. Consisteixen en una polsera que caldrà conservar fins el
dia de l'espectacle i que no es podrà restituir en cas de pèrdua. 
-  A més de l'entrada, se li lliurarà un full d'autorització per tal que el tutor o tutora de cada jove
l'empleni i el signi. La part inferior del full d'autorització s'haurà d'omplir en el cas que el tutor o
tutora no acompanyi al jove a la festa i autoritzi a un altre adult a portar-lo.
El  full  d’autorització  també  es  pot  descarregar  des  de
http://www.cerdanyola.cat/sites/default/files/autoritzacio_festa_led_party.pdf 
- Cada adult podrà recollir un màxim de cinc entrades i cinc autoritzacions.

2- EL DIA DE L'ESPECTACLE

- L'espectacle tindrà lloc el diumenge 6 de maig de 19 a 22 h al Pavelló de can Xarau Paco Arpide
- Les portes del Pavelló s'obriran a les 18.15 h.
- Per accedir al Pavelló cal:

- Tots els i les  joves han de venir acompanyats per un adult
- Cada jove ha de portar:

- polsera d'entrada
- DNI
- Autorització de tutor/a degudament signada

- Un sol adult pot acompanyar a un màxim de 5 joves  (cal que porti les autoritzacions de
cadascun d'ells i elles )

http://www.cerdanyola.cat/sites/default/files/autoritzacio_festa_led_party.pdf


- No és permet l'accés al recinte de: begudes de cap tipus, menjar,  tabac i altres substàncies. Es
revisaran bosses a l'entrada.

-  A l'interior hi  haurà servei de bar amb begudes  sense alcohol que gestionarà l’ESPLAI DEL
ROSER .

El preu de la beguda serà de 1'5€ i de l'aigua de 1€ ( serà obligatori  llogar el got reciclable per 1 €
que una  vegada es retorni el got es farà la devolució d'1€).

- En tot moment els i les  joves estaran acompanyats de personal de control d’accés, vigilants i
personal del Servei de Cultura i d’Educació.

- Tal com consta al full d'autorització d'entrada dels tutors i tutores , els i les  joves podran sortir
sols del recinte.

-  Si algú desitja sortir del recinte abans de la finalització de l'espectacle, li serà retirada la polsera
d'entrada i no podrà tornar a entrar.

- La quantitat màxima d’entrades que es donaran serà de 1.000 polseres. S’entregaran per ordre de
recollida.


