Pasqua Familiar i d'Adults de Vic

La veritat és que teníem moltes ganes de tornar-nos a retrobar i volem fer-vos
saber les novetats d'aquest 2019.
Tema i lema
La temàtica de la propera Pasqua serà la del Servei.
En concordança amb el tema, per a aquest 2019 el lema és "La joia de servir".
Precisament aquest lema el recollim al logo o imatge de la Pasqua que podeu
veureu en aquesta plana.
Preparació i comunicació
De fa força setmanes que les diverses comissions són en marxa, treballant les
activitats que faran els infants, els adolescents d'Engegada, els adults, les
celebracions...
Seguim apostant pel nou web de la pasqua, que es va posar en marxa el 2017 i que
esperem que segueixi essent d'utilitat.
També tenim el nostre compte de Twitter on anem informant de la
Pasqua: https://twitter.com/PasquaVic
Allotjament
Enguany també seguirem allotjats al Seminari de Vic.
Com ha estat en anys anteriors, l'allotjament serà de dos tipus, segons el que
prefereixin les famílies i altres persones assistents:
- tipus alberg, compartint habitació.
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- tipus hotel, en habitacions de 2, 3 i 4 places.
Un cop esgotades les places ofertades la Pasqua no podrà oferir alternatives
d'allotjament.
La inscripció
Ja és obert el període d'inscripcions d'aquest any.
Us podeu apuntar des d'ara mateix la pestanya "Formulari d'Inscripció" del menú
principal d'aquest web, o clicant aquí [+]
Trobareu un formulari que heu d'omplir, alhora que descarregar-vos un full de
càlcul que us ajudarà a saber quin és l'import de la inscripció a pagar.
Un cop enviat el formulari heu d'esperar resposta de la comissió de logística
confirmant la disponibilitat de l’allotjament escollit.
Amb aquesta confirmació ja podreu fer el pagament.
Recordeu que és molt important que us inscriviu quan abans, doncs se seguirà
estrictament l’ordre d’arribada d'inscripcions.
Pasqua oberta i més informació
La Pasqua de Vic és oberta a tothom, de forma que si sabeu d'algú altre que estigui
interessat en conèixer la Pasqua, ja li podeu dir que es miri aquestes planes.
En cas de més informació podeu enviar un missatge
a pasquafamiliarvic@gmail.com
Data de l'esdeveniment:
Dijous, 18. abril 2019 (Tot el dia) a Dissabte, 20. abril 2019 (Tot el dia)
Cal inscripció prèvia?:
Si
Preu:
0.00€
Seminari de Vic
Ronda de Francesc Camprodon, 2
08500
Vic

2

