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25è aniversari

25è aniversari: Sopar i cloenda
Enviada per rmasachs el 16/Abr/2004 - 10:10

Amb motiu del 25è aniversari de l’IES Pius Font i Quer, el dia 28 de maig es farà un sopar-cloenda, adreçat a
totes les persones que durant aquests 25 anys han format part de la història del “Pius”: alumnes, ex-alumnes,
professors, ex-professors, directors, pares i mares, personal no docent, … i tothom qui tingui ganes de venir; per
això ens agradaria que no hi faltéssiu.
Continueu llegint per conèixer més coses sobre la celebració.

La festa inclou un sopar-càtering servit per “AGUSTÍ PASTISSER”, amb el següent menú:
Amanida amb embotits
Arròs amb bolets i pollastre
Pastís d’aniversari
Pa, vi, cava, cafè, aigües i refrescos
amenitzat amb la música de la DISCO MÒBIL amb el Toni, Dj de l’Orquestra Mitjanit i fi de festa amb ball i
…“molta marxa!!”
Per tal de formalitzar la inscripció cal fer un ingrés de 18 € al núm. de compte que hi ha a sota.
Cal especificar el nom de la persona que fa l’ingrés i guardar el rebut perquè es demanarà a l’entrada el dia de la
festa.
Recordeu aquestes dades:
- Dia: divendres 28 de maig
- Lloc: el pati de l’IES Pius Font i Quer
- Hora: a partir de les 8 del vespre
- Preu: 18 € per persona
- Data límit d’ingrès: 20 de maig
- Entitat bancària: “La Caixa”
- Núm. de compte: 2100 0295 16 0200187250
Tingueu en compte la data límit, ja que el mateix dia de la festa no es podran admetre més inscripcions. Moltes
gràcies.
ANIMEU-VOS. US HI ESPEREM !
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