Dissabte 16 i diumenge 17
de desembre
De 09:00 a 20:00 hores
Gimnàs de l’Escola Ernest Lluch
Pg. Estació, 15

Pg. Estació, 15

1
2

Les persones majors de 18 anys podran adquirir fins a 4 entrades
presentant els DNI’s originals de les altres persones.

3

Els/les joves que tinguin entre 14 i 17 anys a part del DNI original
hauran de presentar l’autorització del pare/mare o tutor/a legal
per poder adquirir l’entrada.

4

Només es podrà adquirir una entrada per DNI. Per a la venda
anticipada, caldrà especificar al DNI la residència a Abrera.

CAP D’ANY A ABRERA

Les entrades als/les menors de 14 anys només les podran retirar el
pare/mare presentant el seu DNI original i/o el llibre de família original.

5

En cas de que s’exhaureixin les entrades abans del dia de la
festa, no hi haurà cap punt de venda d’entrades el mateix dia.
menors de 16 anys poden entrar a la festa
6 Els/les
sempre que vagin acompanyats d’una persona major
d’edat.

5,00 €

entrada general

3,00 €

per a joves entre 12 i 35 anys

(amb carnet del Casal de Joves d’Abrera, tramitat
abans del 30 de novembre de 2017)

3,00 €

PER A NENS I NENES ENTRE 0 I 12 ANYS
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31 DE DESEMBRE / 1 DE GENER

Gimnàs municipal de l’Escola
Francesc Platón i Sartí
de 00:30 h a 05:00 h
Aforament limitat

ABRE

Exclusivament per a les
persones residents a
Abrera i que hauran de
presentar, obligatòriament,
el DNI original o certificat
d’empadronament original,
que podran tramitar a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC) de
l’Ajuntament d’Abrera. Sense
aquesta documentació no es
podrà adquirir cap entrada.

Dilluns 18 i dimarts 19
de desembre
De 17.30 a 20.00 hores
Gimnàs de l’Escola Ernest Lluch

CONDICIONS DE VENDA
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Ajuntament d’Abrera
Regidoria de Cultura
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VENDA ANTICIPADA

CONDICIONS DE VENDA

VENDA LIMITADA

• Només es podrà adquirir una entrada per DNI. Per a la venda
anticipada, caldrà especificar al DNI la residència a Abrera.

Exclusivament per a les persones residents a Abrera i que
hauran de presentar, obligatòriament, el DNI original o certificat
d’empadronament original, que podran tramitar a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera. Sense aquesta
documentació no es podrà adquirir cap entrada.
Dissabte 16 i diumenge 17 de desembre
De 09:00 a 20:00 hores
Gimnàs de l’Escola Ernest Lluch
Pg. Estació, 15

VENDA GENERAL
Dilluns 18 i dimarts 19
de desembre
De 17.30 a 20.00 hores
Gimnàs de l’Escola Ernest Lluch
Pg. Estació, 15

• Les persones majors de 18 anys podran adquirir fins a 4 entrades
presentant els DNI’s originals de les altres persones.
• Els/les joves que tinguin entre 14 i 17 anys a part del DNI original
hauran de presentar l’autorització del pare/mare o tutor/a legal per
poder adquirir l’entrada.
• Les entrades als/les menors de 14 anys només les podran retirar
el pare/mare presentant el seu DNI original i/o el llibre de família
original.
• En cas de que s’exhaureixin les entrades abans del dia de la festa,
no hi haurà cap punt de venda d’entrades el mateix dia.
• Els/les menors de 16 anys poden entrar a la festa sempre que
vagin acompanyats d’una persona major d’edat.

5,00 €
entrada general

3,00 €

per a joves entre PER A NENS I NENES
12 i 35 anys
ENTRE 0 I 12 ANYS
(amb carnet del Casal de Joves
d’Abrera, tramitat
abans del 30 de novembre de 2017)
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3,00 €

CAP D’ANY
JOVE ABRERA
31 DE DESEMBRE - 1 DE GENER
PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL

DE 00:30 H A 05:00 H

AFORAMENT LIMITAT
ABRERA PER CAP D’ANY. DOS AMBIENTS, DUES FESTES

Ajuntament d’Abrera
Regidoria de Joventut
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