
 

 

 

Circular nº  : 1.143  

Barcelona, 16 de juliol de 2014. 

 

Benvolguts associats,  

 

Tal i com es va acordar a l’Assemblea General Ordinària del passat  30 de juny d’ enguany, per 
a la campanya “5 al Dia” del curs 2014-2015 es farà un vídeo amb imatges documentals de la 
visita. És per aquest motiu que us demanem i oferim que participeu activament en aquest 
projecte i, en concret, que siguin els vostres fills/es, nebots/des, nets/es, els protagonistes 
d’aquest vídeo.  

Els perfils que cerquem  son nens i nenes d’ entre 8 i 10 anys que tinguin ganes de col·laborar i 
que siguin familiars vostres i/o  dels vostres empleats. 

 La filmació de les activitats que completen i formen la visita “5 AL DIA” es farà el proper 
DIMARTS 9 DE SETEMBRE al Mercat entre les 8.30 (hora de rebuda dels nens)  i les 17.30 
hores (hora de recollida) a l’aula “5 al Dia” de la 2na planta de l’Edifici Centre Directiu. Durant 
la jornada els nens estaran acompanyats en tot moment pels monitors, tant durant la visita 
com durant el dinar i fins a l’hora de recollida.  

La participació dels nens suposarà  la cessió gratuïta de tots els drets d’imatge per a la 
campanya “5 AL DIA” de Mercabarna- AGEM, així com l’acceptació de les condicions 
esmentades.  

S’atendran les sol·licituds per rigorós ordre d’inscripció.  

Els interessats podeu adreçar-vos a les oficines de l’AGEM (pavelló “G” 2na planta . Tel Intern : 
2000; Tel. Normal: 93.556.20.00. – Srta. Eli/Sonia). 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 



 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ DE LA GRAVACIÓ DEL 

 VÍDEO PROMOCIONAL – CAMPANYA “5 AL DIA” 

 

  
NOM I COGNOM DEL NEN/A :  
  
  
DATA NEIXEMENT :  
  
AL·LÈRGIES :  
  
ADREÇA : 
  
  
NOM I COGNOM DEL PARE/MARE /TUTOR :  
  
  
TELEFON DE CONTACTE :  
  
e-mail :  
  
EMPRESA :  
  
DOMICILI EMPRESA :  
  
TELÈFON EMPRESA :  
  
  
SIGNATURA : (*) 
  
(*) La signatura d'aquest document suposa la cessió gratuïta de tots els drets d'imatge a  
favor de la campanya a de promoció de fruites i hortalisses "5 AL DIA" de Mercabarna-  
AGEM. 

 


