
	   	   	   	  

Andorra Rugbi 
Casal de l'Esport, Baixada del Moli 31 

AD 500 Andorra la Vella 
Tel: +376 890375 
escola@rugbi.ad	  

 
COMUNICAT ESCOLA DE RUGBI 

 
DESPLAÇAMENT A HERS LAURAGAIS XV 

25 i 26 gener 2014 
CATEGORIES: -13 -15 ANYS 

 

Educadors responsables del viatge: 
Xavier Vilasetrú  Tel. +376 361010 
Joan Castellón  Tel. +376 335654 
Marc Travesset  Tel. +376 340250 
Amabel Franco Tel. +376 332847	  

 
Programa d’activitats 
 
Dissabte: 
• Sortida a les 08h30 del matí del camp del MICG. 
• Arribada  a Hers Lauragais, disputa dels dos partits previstos. 
• 18h00 arribada i visita del Centre de Toulouse. 
• Nit al Hotel Anatole France. 
Diumenge: 
• Al mati activitats lúdiques. 
• A les 15h30 anirem a veure el Partit: Colomiers vs Mont-de-Marsan (Pro D2) 
• Sortida de Toulouse a les 18h00. Arribada prevista per les 21h00. 

 
ü Cal preveure un dinar fred per dissabte al migdia 
ü Passaport o DNI 
ü Material Esportiu 
ü Material per Higiene Personal 
ü Un sac de dormir 
ü Un pijama i una muda de recanvi. 

La participació per aquest viatge es de 20€ per nen. Agrairíem, per motius d’ organització, que confirméssiu la 
vostra participació al viatge el mes aviat possible, i que portéssiu  els diners i l’ autorització el dimecres 22 de 
gener al entrenament. 
Per motius de responsabilitat civil, NO es deixarà cap nen a les parades intermèdies a la tornada sinó hi ha cap 
persona que se’n faci totalment càrrec 
Llocs de Recollida ( Camp del MICG/ Funicamp / Palau de Gel) 

(el dissabte donar aquest part del full amb el passaport al educador o per email a secretariat@far.ad abans del 22/01/14) 
 
Jo, el sotasignat (Pare/Mare) ................................................................................................................... 
Autoritzo al meu fill.................................................................................................................................... 
A participar en el desplaçament a Hers Lauragais XV els dies 25 i  26.01.14 de l’Escola de Rugbi 
 
Signat........................................................................................................................................................ 


