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Benvolgudes famílies:
Un any més , el Voluntariat en Família col·laborarà amb el Banc d’Aliments participant en la Campanya del GRAN
RECAPTE D’ALIMENTS.
La nostra col·laboració serà fent de voluntaris en la recollida d’aliments que es farà en diferents supermercats (t
(tots a
Les Corts). Poden participar-hi
hi tots els membres de la família que ho desitgin. Recordeu que no hi ha una edat
mínima per participar-hi.
Formar part d’aquest tipus d’activitat permet als pares i mares fomentar en els nostres fills/es valors important
importants
envers els altres, com són el respecte, la tolerància, la solidaritat...a més de posar el nostre gra de sorra en un gran
projecte social. L’any passat, el Voluntariat en Família va aportar més de 200 voluntaris/es, tots ells membres de
famílies de la nostra
stra escola, repartits en 4 supermercats del barri i entre tots vam recollir gairebé 70.000 quilos
d’aliments.
El llistó està alt, però no dubtem que aconseguirem superar amb escreix l’aportació d’altres anys.
A continuació us detallem horaris i establim
establiments
ents assignats, a l’hora que us fem cinc cèntims de les instruccions a
seguir per poder-vos inscriure.
Dates i horaris
Divendres 1 de desembre, de 09,30h al 21,3
21,30h
Dissabte 2 de desembre de 09,30h al 21,30
21,30h
Supermercats assignats al Voluntariat en Família
MERCADONA Travessera de Les Corts 146
146-148
CAPRABO
Avinguda Diagonal, 545 (L’Illa)
CONDIS
Europa, 18
CONSUM
Lluça , 19
Funcions dels Voluntaris





Informar de la campanya de recollida d’aliments a les per
persones
sones que entrin al supermercat.
Lliurar una bossa que, en sortir podran retornar
retornar-nos amb els aliments
ents que vulguin comprar.
Recollir la bossa que ens tornin i agrair la participació
participació.
Col·locar els aliments als contenidors que proporciona l’organització
l’organització.

Com us podeu inscriure per a ser voluntaris/es
oluntaris/es
 Omplir
mplir el full d’inscripció que trobareu a continuació, indicant totes les dades
dades.
 Enviar-lo a info@voluntariatenfamilia.org o bé lliurar-la
la a la consergeria de l’escola.
l’escola
 El termini d’inscripcions serà del 2 al 20 de novembre.
Passat aquest període us enviarem un correu amb més detalls sobre l’activitat.
Rebeu una cordial salutació
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DADES DELS PARTICIPANTS
DADES DEL RESPONSABLE AMB QUI CONTACTAR
NOM I COGNOMS _____________________________________
_________________________________________
______________________________EDAT________
DNI ____________________________________________TELÈFON________________________________________
CORREU ELECTRÒNIC _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________
DADES DE LA RESTA DE PARTICIPANTS
NOM I COGNOMS ____________________________________
____________________________DNI___________________________EDAT________
_DNI___________________________EDAT________
NOM I COGNOMS ____________________________________
____________________________DNI___________________________EDAT________
_DNI___________________________EDAT________
NOM I COGNOMS ____________________________________
____________________________DNI___________________________EDAT________
_DNI___________________________EDAT________
NOM I COGNOMS ____________________________________
____________________________DNI___________________________EDAT________
_DNI___________________________EDAT________
Per poder donar assegurança a tots els participants, és imprescindi
imprescindible
ble que anoteu totes les dades que us demanem. El número de DNI és necessari per a tots
els participants majors de 14 anys

 Els voluntaris/es
s/es escolliu un horari de torn i nosaltres us assignarem el supermercat (els
( supermercats són
assignats segons les característiques
cterístiques d'aquest i les edats dels nens).
 Menors de 15 anys han de participar acompanyats d’un adult.
 Els nois/es de 15-17
17 anys que participin sols, hauran de presentar l’autorització paterna signada en el
moment de la inscripció (la trobareu en un full adjunt)

Observacions ______________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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AUTORITZACIÓ PATERNA
Per a nois/es de 15-17
17 anys que participaran sense l’acompanyament d’un adult

En/Na _____________________________________
____________________________ amb DNI _____________
______________________
com a pare, mare o representant legal autoritzo a _____________________
__________________________________
___________________
amb DNI __________________________
______ a participar a l’activit
l’activitatt del “GRAN RECAPTE” els dies 1 i 2 de desembre
de 2017 que organitza el Banc dels Aliments
liments a Barcelona i el Voluntariat en Família del Manyanet Les Corts.
Barcelona ____________________ de _____
_____________________________ de 2017

Signatura pare, mare/ o representant legal

