
Formulari d’inscripció

19a Vila Gegantera de Girona Palamós 2012
Aquest formulari d’inscripció és per a realitzar la previsió dels actes de la Vila Gironina. Us demanem  
que  retorneu  els  fulls  emplenats  abans  del  dia  30  de  setembre  de  2012 al  correu  electrònic  
vilagegantera2012@elmonperunforat.org.  S’haurà d’efectuar  l’ingrés  a  la  nostra  compte  bancaria  
2100-0587-49-0200084399 de La Caixa especificant el nom de la colla abans del dia 7 d’octubre. 

Dades de la CollaPoblació:      Nom de la Colla:      Contacte:       Càrrec:      Adreça:       CP:      Comarca:       Telèfon:      Web:      Correu electrònic:      
Dades dels Gegants Nom Pes Alçada Any deConstrucció1                        2                        3                        4                        5                        
Breu Història:
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     Dissabte 13 d’octubre de 2012
En cas que tingueu interès de participar a les activitats del dissabte 13 d’octubre cal que respongueu les següents  
preguntes. En cas contrari, passeu a l’apartat de diumenge

Participareu a la cercavila de capgrossos i gegantons?Teniu capgrossos?       Quants:      Teniu Gegantons?       Quants:      Participareu a la cercavila amb un grup de música?Teniu grup de grallers?       Núm. de gralles:       Núm. de timbals:      Teniu una altra formació instrumental? Quina?      
Interpretareu alguna música pròpia?Música i autor:      
Disposeu d’un ball de capgrossos propi? Autor de la coreografia:      Música i autor:      
Teniu un ball de gegants propi?Autor de la coreografia:      Música i autor:      
Participareu a la FLASHMOB de Capgrossos?       (Us penjarem la coreografia al Youtube feta per la coreògrafa OLGA COBOS) Quants capgrossos participaran?      
Us quedareu a sopar (5€ per persona)?       Quants:      Us quedareu a dormir (s’oferirà gratuïtament espai tipus gimnàs/zona acampada)?      Quants:      
Mitjà de transport en què vindreu (nombre aproximat):      Cotxes:       Cotxe+Remolc:       Autocar:       Camió:      Altres?      
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Diumenge 14 d’octubre de 2013Vindreu a esmorzar?       Quants:      Participareu a la cercavila?       Quants:      
Participareu a la cercavila amb un grup de música?      Núm. de gralles:       Núm. de timbals:       Altres?:      Teniu una altra formació instrumental? Quina?      Núm. de gegants:       Núm de gegantons:      Participareu en el Ball de Vila Gironina?      (per a poder participar caldrà assistir als assajos el 22 de setembre i el 6 d‘octubre)Us quedareu a dinar (12€ per persona)?       Quants:       
Mitjà de transport en què vindreu (nombre aproximat):Cotxes:       Cotxe+Remolc:       Autocar:       Camió:      Altres:      
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