TROBADA D’INFANTS SAHRAUÍS ACOLLITS A CATALUNYA
VACANCES EN PAU
Girona, diumenge 21 de juliol de 2019

Ens plau convidar-vos a la festa central del programa Vacances en Pau a Girona. Esperem
que us agradi el que hem organitzat i que puguem gaudir tots d’aquesta festa. Us enviem la
informació sobre tot allò que hem de tenir en compte.

INFORMACIÓ I FUNCIONAMENT
DADES DE CONTACTE
acaps.gi@gmail.com
UBICACIÓ
- concentració 11h a la plaça de Vi https://goo.gl/maps/sQ4CtUAQKb1VozM49
- zona activitats i dinar: 13h al parc de la Devesa https://maps.app.goo.gl/RzckrsGVwuf9vfpY9

HORARI D’ACTIVITATS (pot haver-hi algun canvi de darrera hora)
Hora

Hora

Espai

acció

inici

final

8:00

10:30

Parc de la Devesa

Muntatge

10:30

12:30

Plaça del Vi

Concentració i parlaments

12:30

13:30

De la Pl del Vi a la Devesa

Cercavila

13:00

14:00

Punt d’informació

Lliurament taules i cadires

13:00

16:00

Parc de la Devesa

Inflables aquàtics (cal portar banyador)

13:00

16:00

Parc de la Devesa

Tallers

13:00

13:30

Devesa (Haima)

Narració conte

13:30

14:00

Devesa (Tarima)

Espectacle de circ

14:00

15:00

Parc de la Devesa

Dinar

16:00

17:00

Devesa (Tarima)

Espectacle de màgia

17:00

18:00

Devesa (Tarima)

Concert

17:00

18:00

Punt d’informació

Devolució de taules i cadires

FORMULARI
Us demanem que ompliu aquet formulari https://forms.gle/ocrcFyxnHrABDiD26 abans del dia 15
de juliol, recordeu polsar el botó d'enviar al final del formulari. Rebreu un correu de
confirmació, en cas que no el rebéssiu, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
ENCÀRREC DE DINARS
Us oferim la possibilitat d’encarregar el dinar al preu de 5€.
Aquesta comanda que es comprovarà i s’abonarà el
mateix dia entre les 13h i les 14.30h, a la barra de bar per
sistema de tiquets. Es prioritzarà el lliurament dels
encàrrecs sobre les peticions al moment sense reserva. Per
aquest motiu és molt important que ompliu el qüestionari,
ja que així es podrà rebre un millor servei. Es lliuraran els tiquets del pollastre i les ampolles
d’aigua en el moment del pagament a una persona responsable de cada entitat en el
moment que us sigui més còmode, per tal d’evitar cues.
ARRIBADA i RECEPCIÓ
Quan arribeu al Parc de la Devesa, una persona responsable de cada entitat s’ha d’apropar
al punt d’informació per notificar la vostra arribada i corroborar amb nosaltres les dades
referents a infraestructures i menjar. Per qualsevol dubte o problema, dirigiu-vos a les
persones de l’organització, que portaran una samarreta de color blau. A partir de les 14 hores
aquest servei o punt d’informació serà a la barra del bar.
HAIMES I ACTIVITATS PRÒPIES
Aquelles entitats que ho desitgin podran portar i muntar les seves haimes, entre les 8h i les
10h. A part de posar-ho al formulari us demanarem que vingueu a primera hora del matí de
diumenge a muntar-les ja que caldrà accés amb vehicle privat. L’espai per plantar les haimes
us el donarà una persona de l’organització i és en aquesta zona que es podran oferir
activitats addicionals a les que proposem des d’ACAPS-Girona (tallers de maquillatge, de
henna, de melfes, degustació de te sahrauí, etc.).
DINAR, MUNTATGE I DESMUNTATGE
El dinar de picnic tindrà lloc a la mateixa zona de la Devesa, on hi ha força ombra. Es podran
garantir les reserves de taules i cadires a aquelles persones/entitats que les hagin demanat,
per estricte ordre d’entrada de les peticions. No es podran garantir taules i cadires no
reservades, així que recomanem que tingueu present portar material de picnic per assegurarvos fer-lo condicions adients (tovalles, tauletes i cadires...). El muntatge i el desmuntatge són
responsabilitat de les persones que utilitzen el material i s'haurà d'haver desmuntat tot a les
18h.

SERVEIS
Disposarem servei de bar amb beguda i cafè, els gots seran retornables.
Hi haurà diverses furgonetes de food trucks, una amb productes per a celíacs, xurros,
gelats....
També hi haurà disponibles lavabos químics, un dels quals serà d’accessibilitat adaptada.

RESIDUS
Volem una festa central respectuosa amb el medi ambient. Per tot el parc hi haurà papereres
per fer una recollida diferenciada (paper i cartró, envasos, vidre, rebuig, orgànica). Us
demanem el màxim de col·laboració per tal que es faci una correcta recollida dels residus i
que utilitzeu gots reutilitzables per a les begudes; si no en teniu, a la barra n’hi haurà a la
venda al preu de 0’50€ i seran retornables.

ENS VEIEM A GIRONA EL DIA 21!
ACAPS- GIRONA

