
FULL D'INSCRIPCIÓ

Nom:

Adreça:

Codi postal: Població: 

País: 

Telèfon: 

E-mail:

Fax: 

Mòbil: 

Nom: 

Nom de l'associació: 

Dia d'arribada:

Portareu acompanyant? SI NO

Representeu a alguna associació? SI NO

27 28 Dia de sortida: 28 29

Dades de contacte

                                                          

6a.  TROBADA A SABADELL 
DE FERROCARRILS TRIPULATS A 7 ¼ 
Ferrocarril del Parc de Catalunya, 28 d'abril de 2012 

                                                                
Organitza: Amb el suport de:

Descripció del material que aportareu a la Trobada (Descripció de la locomotora, vagons, etc) :

Necessitats tècniques especials: 

* L'organització no es fa responsable dels desperfectes i/o les pèrdues que es pugessin ocasionar durant 
aquesta Trobada. 
  
 

* Tot el material descarregat, estarà  guardat en un edifici cobert i tancat destinat a dipòsit, dins de les 
instal·lacions del circuit. 
  
.
* Tindreu a la vostra disposició: Aigua desmineralitzada, carbó (vegetal, hulla, antracita), olis d'engreix, corrent 
elèctrica (380v. i 220v.) i  taller equipat per reparacions. 
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