XXIV TROBADA DE MODELISME MECÀNIC I VAPOR VIU
29 i 30 de juny, i de juliol de 2019
FULL DE PARTICIPACIÓ
NOM I COGNOMS _____________________________________________________________________
ADREÇA _____________________________________________________________________________
POBLACIÓ ______________________________________________ CODI POSTAL _______________
PAÍS ___________________________________________ TELÈFON ____________________________
Associació a la que està vinculat ____________________________________________________________
MATERIAL QUE HOM APORTA
Num.

Tipus (locomotora, vagó, locomòbil, etc.)

Galga

Llargada

Retorneu-nos aquesta butlleta degudament complimentada abans del 26 de juny.

De cara a facilitar les tasques de l'equip d'organització, indiqueu-nos (en majúscules) si us plau, els
noms dels participants i acompanyants, per tal de tenir-ne un control.

Relació de participants de dissabte 29 de juny
VAPORISTA / MODELISTA / SOCI / MEMBRES DE LA FAMÍLIA - AMICS
NOM DEL SOCI O PARTICIPANT

Com cada any, hem previst per al dissabte a migdia un senzill dinar ferroviari a les pròpies instal·lacions
del circuit de Vallparadís. Si voleu participar, el preu per persona serà de 12 €, i com acostumem a fer
darrerament, els participants que aportin una locomotora funcional tindran el dinar del dia gratuït.
Cal que ens ho comuniqueu imprescindiblement com a màxim el dia 26 de juny.

Relació de participants de diumenge 30 de juny
VAPORISTA / MODELISTA / SOCI / MEMBRES DE LA FAMILIA – AMICS
NOM DEL SOCI O PARTICIPANT

Pels que no ens podeu acompanyar el dissabte, el diumenge al migdia podrem fruir d'una magnífica
paella de germanor a les mateixes instal·lacions del circuit. També cal que ens ho feu saber per poder
tirar l'arròs necessari. El preu per persona és de 15 €, i al igual que dissabte, tots els participants que
aportin una locomotora funcional tindran el dinar del dia gratuït.
Tal com ens estan recomanant cal que us porteu plats i coberts per tal de minimitzar l’ús de plàstics
innecessaris. Cal que ens ho comuniqueu imprescindiblement com a màxim el dia 26 de juny.
També us recordem que durant aquests dies tindrem obert un servei de cantina on podreu adquirir
entrepans, begudes fresques i cafè.
Gràcies per la vostra presència i comptem amb la vostra col·laboració.
Per a qualsevol comunicació i informació contacteu amb :
Tel. : +34 618 265 827 / +34 618 573 575

Club Ferroviari de Terrassa
Passatge de Venècia, 2 escala B interior. E - 08222 TERRASSA
E-mail : info@terrassatrens.cat

