INFANTS D’ARREU DEL MÓN EN
SOLIDARITAT PER LA MARATÓ 2020

S’apropen les dates més senyalades on la il·lusió i la màgia fan brillar els dies de Nadal. Llirka
amb tots els infants que vulguin formar part, iniciem un nou projecte per tal de no perdre cap
dels somriures que cada any van destinats a la il·lusió del Nadal.
AJUDA’NS A PROMOURE L’ESPERIT SOLIDARI JA QUE TOTS ELS BENEFICIS D’AQUESTA ACTIVITAT
ANIRAN DESTINATS EN FORMA DE DONACIÓ A LA MARATÓ DE TV3 EL DIA 20 DE DESEMBRE.
L’activitat inclou un conjunt de 4 activitats durant 3 setmanes, en format online + una gimcana
per fer en familia. Tot el material necessàri per les activitats s’entregarà a domicili i les sessions
es realitzaran a través de la plataforma Teams.
Les activitats estan dividides en dues franges d’edat:
Activitat de 3 a 10 anys
Activitat d’11 a 14 anys.
05/12/2020 La bola dels desitjos destinades als Kahoot multitudinari “Among us” amb
(online)
malats de Covid ingressats a premis.
l’hospital Moisés Broggi.
Inici: 12:30h
Inici: 11:00h
12/12/2020 Ballem per la Marató de TV3.
(online)
Inici: 11:00h

Kahoot multitudinari “Brawl Stars” amb
premis.
Inici: 12:30h

19/12/2020 Gimcana a casa per La Marató de Kahoot multitudinari “Nadal”, amb
(online)
TV3
premis.
Inici 11:00h
Inici: 12:30h.
20/12/2020

GIMCANA EN GRUP BOMBOLLA FAMILIAR
Santa i Llirka volen per Cornellà amb gran sorpresa
final i entrega de carta a Santa Claus.
Inici: 10:00h

*Tot el material necessari pel desenvolupament de les activitats el rebreu a les vostres llars a escollir entre el dia 2 i
3 de desembre en les franges horaries de 10-12h o 18-20h, per un dels nostres llirkelfis.

FES LA TEVA INSCRIPCIÓ A www.llirka.com I, PER 17€ (tot inclós) PREPARAT PER
GAUDIR D’UN NADAL DIFERENT I AJUDA’NS A FER ARRIBAR UNA GRAN DONACIÓ
A LA MARATÓ PER LA COVID-19 (rebreu un e-mail i es farà pública la recaptació).

Entre tots els participants sortejarem una setmana de casal d’estiu
juliol 2021 en horari de matí. (Llirka es reserva el dret a decidir les dates)

Pagament per transferència. Trobareu el número de compte a la inscripció.
Una vegada feta la transferencia, la NO participació en tota o part de l’activitat comportarà la donació de tot l’import (exceptuant
despeses) a La Marató de TV3 2020.

