
         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETITS MÚSICS DEL MÓN ONGD  

Vine a assajar amb nosaltres i així cantar amb el grup de Malawi el proper 6 d'abril al mercat 

solidari 

 

QUI POT PARTICIPAR?  

Nois de 8 a 15 anys i noies de 9 a 14 anys  
 

COM PARTICIPAR?  
1) Demaneu o descarregueu-vos de la web la butlleta d’inscripció  
2) Ompliu-la i envieu-la  via correu electrònic, o a les oficines de petits músics del món al carrer del Vallès numero 92  
Rebreu un correu electrònic de confirmació  

 

COM FUNCIONARA?  
es realitzarà de la següent manera, el dia 1 els nois i el 2 d'abril les noies faran l'assaig a l'aula de so juntament amb els nens de 
Malawi, i el concert tindrà lloc el 6 d'abril en el marc del mercat solidari 

 

HORARI  ASSAIG 
Dilluns 1 d’abril 19:30 a 20:30 assaig dels nois a l'aula de so a la Plaça de coll 
Dimarts 2 d’abril de 19:30 a 20:30 assaig de les noies a l'aula de so a la Plaça de coll 
Actuacions el 6 d'abril dia del mercat solidari  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INSCRIPCIONS  comunicacio@petitsmusics.org o   organitzacop@petitsmusics.org, a la web  www.petitsmusics.org Telèfon 

informació 936671703 / 696-88-28-09(WhatsApp)  

Dades del participant  

Nom i cognoms______________________________________ Gènere_____ Data de naixement *: ____/____/______ 

telèfon mòbil: ____________________________ correu electrònic*: ________________________________________ 

Direcció: __________________________________________________Localitat: _____________________________ 

Província: ___________________ C.P.*: ______________ 

Dades de Autorització  

A emplenar per pare, mare o tutor legal (en el cas de menors d'edat) 

Sr. / Sra. _______________________________________________________ amb DNI: _______________ en qualitat 

de ______________ autoritzo a ___________________________________________________ ha assistir als assajos 

de cant a Malawi a l'Aula de So, així com a participar en les activitats complementàries com l'actuació al mercat 

solidari. Així mateix dono la meva autorització perquè durant les classes i les actuacions en què participi el meu fill / a 

o tutelat es puguin fer fotos i vídeos, que seran difosos per les xarxes socials. 
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