ACTIVITAT ENTREGA LA TEVA CARTA A MELCIOR
ATENCIÓ!
Aquest any l'activitat és una mica diferent, i necessita, segons instruccions de
PROCICAT de reserva prèvia i control d'aforament. Es faran sessions de 30 minuts en
les que podran visitar al rei 10 "grups de convivència". Aquests "grups de convivència"
han d'estar formats per persones que convisquin a la mateixa llar, i amb un màxim de 2
adults (Majors de 18 anys) per grup.
FUNCIONAMENT:
La visita al Rei Melcior es farà en un recinte tancat (Pati de l'escola Sagrada Família
Horta) amb control d'aforament i a l'aire lliure.
L'accés es farà per la porta de C/ Llobregós amb Baixada de Can Mateu
S'habilitaran uns espais mantenint la distància entre grups, per cada "nucli de
convivència".
Es comprovarà la temperatura de tots els assistents a l'entrada del recinte i es netejaran
les mans amb gel hidroalcohòlic.
Tots els elements reutilitzables seran desinfectats abans de cada torn
No hi haurà servei de fotografies, es podran fer fotografies però sempre mantenint la
distància de seguretat amb el Rei Melcior.
Les comunicacions es realitzaran amb el responsable del grup de convivència, és
important que el telèfon i adreça electrònica sigui correcta i estigui operativa.
NORMATIVA:









És obligatori portar la mascareta en tot moment
Arribar 5 minuts abans de l'inici de torn. (És molt important complir amb els horaris
d'inscripció. Un cop es tanqui la porta no es podrà tornar a obrir)
S'han de mantenir les distàncies entre grups de convivència. És essencial pel bon
funcionament de l'activitat, per molt que hi hagi diversos grups que us conegueu
dins del recinte, mentre duri l'activitat us demanem que mantingueu les distàncies.
No podrà entrar cap membre del grup que no s'hagi inscrit en aquest formulari.
Recordem que hi ha un màxim de 2 adults per grup de convivència
Avisar amb la màxima antelació en cas de no poder assistir a la hora reservada:
WhatsApp 665978881 Telf 934290731 Mail info@corhorta.com
No es podran fer canvis en les hores reservades un cop assignades.

Activitat amb places limitades

