Els joves de l'Espai Jove de Vilafant amb el suport de l'Ajuntament de Vilafant us
proposen a les famílies amb infants d'entre 3 i 8 anys que rebeu la

Visita dels patges dels Reis d'Orient a casa

Ja queda poc per la nit més màgica de l'any. Els nens i nenes esperen amb il·lusió
l'arribada dels Reis d'Orient i, per aquesta nit tan màgica, l’Ajuntament de Vilafant es
posa en contacte amb Ses Majestats per demanar si els seus patges poden fer alguna
visita a les llars de Vilafant.
Les famílies interessades s’hauran d’inscriure presencialment a l’Oficina Municipal
d’Atenció Ciutadana fins al 23 de desembre mitjançant la sol·licitud que s'adjunta o
que es pot descarregar al següent enllaç http://www.vilafant.com/nadal.php
És una nit molt llarga, i malauradament els patges de Ses Majestats no podran lliurar
personalment tots els regals. Per tant, la llista de les persones que rebran la visita es
confeccionarà per rigorós ordre d'inscripció i estarà limitada a 24 domicilis.
* Les famílies que rebran la visita dels patges a casa rebran la comunicació el 29 de
desembre al telèfon que es faciliti a la fitxa d'inscripció. També se'ls comunicarà l'hora
prevista de l'arribada al domicili.
* Les famílies portaran a l'Ajuntament fins el 4 de gener un paquet per infant,
degudament embolicat i adjuntant-li la fitxa amb les dades de cada nen o nena.
* El servei de repartiment és iniciativa de l'Espai Jove i anirà a càrrec dels i les joves
de Vilafant que voluntàriament destinen el seu temps a portar la il·lusió a cada casa.
* El servei es farà als tres nuclis de la població.
* Els patges dels Reis d'Orient, després de la cavalcada, repartiran joguines a 24
domicilis, que es correspondran amb les 24 primeres sol·licituds que es rebin.
* El repartiment dels regals es farà la nit de Reis, aproximadament, entre les 21:30h i
les 23:30h.

Ens trobareu a l'Espai Jove de Vilafant
Obert els dimarts, dijous i divendres de 16h a 20h
AQUESTS DIES DE VACANCES ESCOLARS POTSER NO ENS TROBAREU EN L'HORARI HABITUAL
JA QUE ESTEM MOLT OCUPATS DONANT UN COP DE MA A SES MAJESTATS.
PER QUALSEVOL DUBTE PODEU POSAR-VOS EN CONTACTE AMB LA MARIA, LA DINAMITZADORA A L

676 87 16 76
joventut@vilafant.com

Núm.:
Data:

FITXA D'INSCRIPCIÓ

HORA:
NUCLI:

Hora:

(de rebuda, a omplir per l'organització)

Identificació:
Nom i cognoms:
DNI:
Adreça:
Població:

número:

pis:

(a omplir per l'organització)

porta:

Nucli:

Dades de contacte
Telèfon 1:
Adreça de correu electrònic:

telèfon 2:

Exposo
Que he tingut coneixement de la possibilitat de rebre la visita dels patges dels Reis d'Orient a casa
Petició
Que tinguin en consideració la meva sol∙licitud per rebre la visita dels Reis d'Orient a casa, i el
lliurament de regals als nens i nenes que a continuació es relacionen:
Noms i edats dels nens i nenes
INFANT 1:
INFANT 2:
INFANT 3:
INFANT 4:
INFANT 5:

EDAT:
EDAT:
EDAT:
EDAT:
EDAT:

Notes:

* Segons la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa als sol·licitants d’aquesta activitat que
les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat de titularitat de l’Ajuntament de Vilafant, amb la finalitat de realitzar la gestió
d’aquest acte sociocultural, com també per a la tramesa d’informació d’altres actes i activitat socioculturals que organitzi o recolzi
l’Ajuntament de Vilafant, i puguin ser del vostre interès. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació,cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant una instància presentada en el registre de
l’Ajuntament de Vilafant.

--------------------------------------------------------FITXA A ADJUNTAR A CADA REGAL A ENTREGAR PELS PATGES
(enganxeu una etiqueta a cada paquet)

NOM DE L'INFANT:
EDAT:
NUCLI:
ADREÇA:
TELÈFONS:

HORA:
(a omplir per l'organització)

NUCLI:

