BENVINGUDA – COPA DE CAVA
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
PHOTOCALL 45È
SOPAR TIPUS CÒCTEL
PARLAMENTS
VÍDEO COMMEMORATIU
PASTÍS DE CELEBRACIÓ
OBSEQUI
DJ 2 HORES + 1 CONSUMICIÓ DE
REGAL

DELITCATESEN FREDES
Mini croissant amb noble d’au, formatge
fresc, crudités i xarop d’auró.
Rotlles de pinya i pernil brasejat.
Torradeta d’escalivada i anxoves.
Pa amb tomàquet i pernil.
Voleiant amb crema de paté.
Xapata amb tonyina i olives.
Pasta de full amb tàrtar de salmó.

DELITCATESEN CALENTES
Bacallà orly
Fingers de pollastre fumejat.
Tempura de verdures
Broqueta de pollastre teriyaki
Saquets variats
Llagostí arrebossat

BUFET
Fideuada
Arròs marinat

POSTRES
Broqueta de fruita
Mini pastisseria
Mousse 4 seleccions

BUFET DE BEGUDES
Vi negre Mont marçal
Vi blanc Mont Marçal
Cerveses i Refrescos
Vermuts i Cava Vall Fornés

El funcionament serà el següent. Rebreu un email amb l’enllaç de la inscripció online

.

https://goo.gl/forms/vvEGdacXGM1vmhl42 Aquest enllaç també el trobareu a la web, instagram i facebook.
Haureu de fer la inscripció online un cop feta la transferència.
La reserva serà confirmada quan rebeu el nostre email de confirmació un cop rebut el vostre comprovant de
transferència o ingrés.
Què escric de concepte a l’hora de fer la transferència?
Primer I segon cognom de l’escolta (en cas de ser soci, el nom i cognom del soci) + número de persones totals
que vindreu.
Exemple: LópezSánchez4

Com és el número de compte?
ES0900750031120601310233

Banco popular

A quin correu electrònic envio el comprovant?
gech.45aniversari@gmail.com
Quin preu té?
Preu adult (majors de 10 anys) 28€
Preu menors de 10 anys 20€

Al preu està tot inclòs menys el servei d’autocars.
És obligatori omplir el formulari Google si ja he fet la transferència?
Rebreu l’email de confirmació només quan haguem rebut la transferència i la inscripció del formulari google.

Per aquells que no vulgueu agafar el cotxe, oferim servei d’autocars. Té un preu addicional de 7€ per persona.
Quedada al museu a les 20:15h i recollida a la masia a la 2:00h. (sota possibles canvis en el horari).
En cas de no haver rebut el email de confirmació o tingueu qualsevol altre dubte o problema poseu-vos en
contacte amb els monitors o bé envieu-nos un email a gech.45aniversari@gmail.com

DATA LÍMIT PER TRANSFERÈNCIES I INSCRIPCIONS ONLINE DIA

8 DE MAIG

EL MEU FILL/A POT ASSISTIR SOL/A SENSE ELS PARES?
Poden assistir menors d’edat sempre I quan tinguin alguna família que assisteixi al sopar i es responsabilitzi del
menor durant tota la celebració . És obligatori que quedi avisat mitjançant la inscripció del formulari google que
heu d’omplir.
ELS MONITORS S’ ENCARREGUEN DELS ESCOLTES ?
Aquell dia els monitors són uns convidats més a la celebració, no són responsables dels escoltes que assisteixin a
l’esdeveniment.
PODEM PORTAR GOS?
No.
SI VULL ANAR AMB AUTOCAR, QUE FAIG?
A l’hora de fer el pagament has de pagar amb l’increment del preu de l’autocar. A la inscripció també hi ha una
opció on has de deixar-ho indicat.
EL PARKING QUEDA LLUNY??
El pàrquing està a la zona de baix del recinte de la masia i, per tant, no queda a peu de la zona de la celebració.
S’ha d’aparcar a baix i pujar caminant.
HI HA BARRA LLIURE?
Durant el sopar tipus còctel tindreu bufet de begudes (veure a la pàgina de “menú” begudes incloses). Un cop
acabat el sopar haureu de pagar les consumicions de més que es demanin.
COM FUNCIONARAN LES CONSUMICIONS?
Durant el sopar ve inclòs bufet de begudes tal com especifiquem a la pregunta anterior. Un cop acabat el sopar el
GECh us regala una consumició per prendre en el moment de la discoteca que us hauran repartit les hostesses a
l’entrada. Els majors d’edat poden utilitzar-la per una copa de vi, cervesa, combinat, refresc o aigua i els menors
d’edat un refresc o aigua.
A partir d aquí, el convidat que vulgui prendre més consumicions un cop acabat el sopar podrà comprar els
tiquets de la beguda que desitgi a les hostesses que estaran ubicades al guarda-roba. Un cop tingueu el tiquet de
consumició podreu anar a la barra i demanar als cambrers. El preu dels combinats són 8€, vi, cava i cerveses 5€,
refrescos 3€ i aigua 1€.
ELS MENORS D’EDAT PODRAN CONSUMIR ALCOHOL?
Per llei no es permet el consum i venda d’alcohol a menors d’edat. A l’entrada ficarem una polsera a aquells
menors d’edat que assisteixin a la celebració per tal de facilitar l’organització als treballadors de l’esdeveniment.
PER SOPAR ESTAREM ASSENTATS EN TAULES?
El sopar serà tipus còctel, per tant, serà de peu a la Terrassa, tot i així, hi hauran zones per seure.
EL FORMULARI GOOGLE ÉS INDIVIDUAL?
S’han d’omplir tants formularis com transferències es facin, és a dir, qui paga és el que fa la inscripció online, ja
que els números han de concordar d’un lloc a un altre. Si es fa una única transferència familiar, s’ha d’emplenar
només una inscripció online. (dins la inscripció ja podreu especificar el nombre de persones que veniu).
COM HEM DE VENIR VESTITS?
Els monitors deixarem les botes i la motxilla d’excursió per lluir les nostres millors gales.
HI HA SERVEI DE GUARDA-ROBA?
Sí.

