Com podeu col·laborar?
1) Ajudeu-nos a fer que tothom conegui la campanya!
• Cartell de la festa: Pengeu-lo a la vostra escola i al vostre web i ajudeu-nos a difondre
la campanya.
• Carta per famílies: carta informativa que ens agradaria que enviéssiu a les famílies,
mestres, amics i coneguts.
• Pòster Càncer Infantil: Pengeu-lo a la vostra escola per donar a conèixer aquesta
realitat i la campanya.
• Si ho volguéssiu disposem de material didàctic.
2) Distribuïu gorres al vostre centre! Teniu dues opcions:
•

•

Poder organitzar amb alumnes (supervisat per algun mestre i/o algun membre de
l’AMPA) una petita parada on vendre les gorres o tenir-les a la venda a la recepció de
l’escola. L’AFANOC dóna l’opció de deixar les gorres en dipòsit i pagar-les
posteriorment. Per fer una comanda en dipòsit, ens heu d’enviar omplert el full de
comanda i, posteriorment, realitzar l’ingrés. També rebreu un distintiu com a centre
col·laborador.
L’escola o l’AMPA fa difusió de la festa a les famílies i us encarreguen i paguen les
gorres. Posteriorment l’AFANOC us envia les gorres (juntament amb un distintiu com a
centre col·laborador) i les repartiu a les famílies que han fet comanda. Haureu d’omplir
el full de comanda i enviar-nos el comprovant bancari de l’ingrés.
-

!
!
!
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Si ho voleu, ens podeu fer arribar fotografies de la vostra col·laboració per
publicar-ho a les nostres xarxes socials.

Dades bancàries d’AFANOC on fer l’ingrés: ES95 – 2100 – 0226 – 5202 – 0017 – 9633
Dades de contacte on enviar el full de comandes i el comprovant d’ingrés:
voluntariatlleida@afanoc.org
Podeu recollir les gorres a l’AFANOC (C/ Quatre Pilans, 7-baixos Lleida 25001- El nostre
horari és de dilluns a dijous de 9.00 a 19.30h i els divendres és de 9.00h a 16.00h) o bé
demanar que us les enviem al vostre centre. S’enviarà per MRW i el cost del transport
anirà a càrrec vostre i l’heu de pagar per avançat.
L’últim dia de la campanya escoles és el 13 de febrer. A partir d’aquesta data ja no es
rebran més comandes.

Des de l’AFANOC us donem les gràcies un any més per participar a la campanya “Posa’t la
Gorra!”. Sabem que és un esforç per part vostra, però aquest acte de col·laboració és molt
important per ajudar-nos a fer difusió de la festa, doncs ens seria impossible arribar a cada
una de les famílies del vostre centre. Ens veiem el dia 16 de Febrer a la Seu Vella de Lleida!
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