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XXXI Festival de la Cançò del MEV

El pròxim 21 de febrer de 2016, a Vinalesa, és el XXXI Festival de la Cançò del MEV.
La Fundació Scout Sant Jordi estarà present amb un estand propi.
A més a més cuinarà dos arrossos, un en la
tradició de la ciutat d’Alacant i una paella a l’estil
de l’Horta. El preu serà de 5 euros i servirà per
finançar les actuacions de la Fundació.
Les places son limitades, es pot reservar en
l’ Email: fundacio@fundaciosantjordi.com
O pel whatssap 606984768. Si sobren racions
es posaran a la venda allí mateix.

JORNADES
DE TREBALL
12 de març de 2016

El pròxim
tindrà lloc una nova jornada de
treball a la Casa Oràa, esteu tots cridats i tots teniu un paper a fer.
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Vols col·laborar en el Sant Jordi 2016 ?
El 23 i 24 d’abril més de 2000 scouts de tota la Comunitat Valenciana celebraran el Sant Jordi 2016
en la Casa Oraà. Per fer-ho possible ens cal la teua col·laboració!
Pots participar en el diferents equips de suport:
•

Entre el 28 de març i el 3 d’abril cuiners i pinxes per
atendre els voluntaris que estaran habilitant la Casa
Oràa. Podeu anar tots o una part dels dies, sols o
amb la gent del vostre comitè.

•

Entre el 22 i el 24 d’abril seran benvingudes totes
les persones que estiguen dispostes a donar un cop
de mà en la infraestructura del Sant Jordi, segur que
tenim una ocupació per a la teua habilitat: pinxes,
comunicació, manteniment, conductors de cotxe o
furgoneta, personal sanitari, netejadors, ...
en resum, si tens l’esperit de servei d’un bon scout i
vols passar una experiència immillorable vine amb
nosaltres en un grup de treball.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ PER A COL·LABORAR
Telf. 96 315 32 43 De dilluns a divendres de 10 a 13h
Email: fundacio@fundaciosantjordi.com

Demana la teua targeta Visa Scout !
Les primeres targetes Visa ScoutCaixa Popular ja estan
operatives.
Encara que no sigueu clients de Caixa Popular (i si ho sou
amb més motiu) ja podeu demanar la vostra targeta Visa
Scout Caixa Popular. Tindreu una impressionant targeta
Visa amb la qual , cada vegada que la utilitzeu i sense
cap cost per a vosaltres *, contribuireu a finançar les
activitats de la Fundació Scout Sant Jordi .
Més informació ací
*veure condicions d'emissió de Caixa Popular.

