PARTICIPANTS:
Totes les famílies i personal de l’escola Jesús Maria Badalona.
DATES:
- Qui no vulgui participar a la venda de loteria l’ha de tornar el mes aviat possible. Qualsevol dilluns o dimecres
de 16:30 a 18:00h a la sala del AMPA.
- Recepció de talonaris venuts total o parcialment, qualsevol dia d’horari d’atenció de l’AMPA i com a darrers dies
el 3,4,5,10,11 de desembre de 16:30 a 18:00h. El dia 11/12/2018 és l’últim dia de liquidació.

Tot aquell talonari no retornat abans del 11/12/2018 serà anul·lat.
- La llista amb els talonaris anul·lats, es penjaran a la web de l’AMPA i en el taulell de l’AMPA ubicat en la porteria
de l’escola, el dia 17/12/2017.

DESTINACIÓ BENEFICIS:
El 15% va destinat a les graduacions de P5, 6é i 4rt ESO;
El 30% va destinat al Fons Social per a la creació d’ajuts i beques;
El 55% restant, va destinat a projectes de millora a l’escola.
El percentatge més gran, està destinat a ajudar a l’escola a millores aprovades en Assemblea, que els nostres fills
necessiten per a les millors condicions a la seva educació.

SORTEIG:
Les participacions de loteria inclouen un sorteig que en aquesta edició serà d’una panera.
En cas de no haver guanyador de la panera, o no sigui reclamada com a màxim el
15/01/2019. L´import del valor de la panera, passarà a formar part del pressupost de
l´AMPA.
La data de sorteig és el 18 de desembre de 2018 amb el sorteig de la ONCE
LLIURAMENT DE LA PANERA:
El lliurament de la panera es farà el dia 20 de desembre a les 17h hores al vestíbul de
l´escola.
El premiat haurà de dur la butlleta per bescanviar-la per la panera.
Si la persona premiada no pot assistir-hi el dia 20 haurà d’haver presentat la butlleta
acreditant ser-hi en possessió del premi abans del dia 20 de desembre a la sala de l’AMPA,
per tal d’acordar una entrega domiciliaria. Per qualsevol aclariment ens podeu contactar
per e-mail a: ampa@jm-badalona.com
NUMERACIÓ EN LES PARTICIPACIONS:
La numeració s’inicia en el primer taló: 0001-0002-0003 i així seqüencialment. *) Els dies
3,4,5,10,11 de desembre de 2018 l’atenció per tramitació de talonaris serà de 16:30 a
18:00 El dia 11/12/2018 és l’últim dia de liquidació.
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