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SURT A VEURE ELS OCELLS
El grup d´ornitologia de l´Associació Naturalista
Torrellenca ha organitzat per al matí del dissabte, 27
d´abril del 2019, la 18a Marató ornitològica torrellenca.
Si voleu observar i conèixer els ocells del nostre
entorn, inscriviu-vos-hi, abans del dilluns, 22 d´abril. És
de franc.
D´una forma lúdica i divertida aprendreu a observar els
ocells al costat de gent que ja hi té experiència.
Cal portar binocles. Si no en teniu, demaneu-los i us
els deixarem.
Cal portar roba i calçat adequats per al camp.
En acabar el concurs es compartirà un aperitiu entre
els participants.

INFORMACIÓ:
La marató es farà el dissabte, 27 d´abril, al matí, de
les 6 fins a les 13 hores.
L´organització agruparà les persones inscrites,
amb un cap de colla, les quals es podran moure per
Torrelles durant el temps que acordin entre elles fins
a les 13 hores.
Per a participar-hi cal lliurar el full d´inscripció a
qualsevol membre de la junta de l´ANT o a l´Estanc,
o inscriure´s al telèfon 93 689 03 66 o a l´adreça
electrònica ant.laformiga@gmail.com.
El dilluns, 22 d´abril, a les 21 hores, a can Sostres,
en la reunió del grup d´ornitologia es donarà més
informació a totes les persones inscrites que hi
vulguin assistir.
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FULL D´INSCRIPCIÓ
18a Marató ornitològica torrellenca. (Dissabte, 27/4/2019)

Nom: ..………………….Cognoms: ………………………………………...
Adreça: …………………………Població: …...…………………………….
Telèfon: ……………Correu electrònic………………………...Edat: ……

