
llegirenvaleitciá
els nostres pares naturals

RENOVACIÓ DE UADHESIÓ A LA CAMPANYA
«LLEGIR EN VALENCIA» 2021

En / Na ...DAN!..EI-.A. GONZALEZ..^.L.IV1..̂ ..^
en representado de . FEDERAC10 DE. SOCI^TSMUSICALS DE j^. C-Y: JFSM
amb carree de ...PRESIDENTA...
MANIFESTA LA CONFORMITAT DE RENOVAR L'ADHESIÓ a la campanya de foment de la lectura «Llegir
en valencia, els nostres pares naturals».

L'adhesió implica:

. Difondre la campanya mitjan^ant la página web de la vostra entitat. La Fundsció us enviará
la imatge (baner) que haureu d'incloure en un lloc visible amb un enllai; a la página web de la
campanya www.llegirenvatencia.org.

. Difondre el llan^ament de la campanya a través de qualsevol deis mitjans de qué disposeu
(revistes, butlletins, Facebook, Instagram, Twitter... ). La Fundado Bramera us enviará la nota de
premsa, les noticies relacionades amb la campanya i les publicitats de cada [libre.

* Assistir (u delegar en un representant de fentitat) a l'acte de preseinitadó oficial d la camp.a-
nya. Us enviarem la invitació amb antelació.

Beneficis que obté 1'entitaí que representeu:

. Una vegada finalitzada la campanya, la Fundació Bromera enviará a la vostra entitat una col-
lecció completa amb els onze tlibres.

El nom de 1'entitat figurará imprés en el full de crédits de tots els llibres de la col-lecció (mes
de 150.000 exemplars), així com també en les notes de premsa de la campanya, e la página
web i en alguns materials de piomoció.
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CMPORTAOT: Per favor, necessitem que ens faciliteu el nom, el carree, 1'Bdre^a electró-
nica i el tetéfon de la persona de contacte de la vostra entitat amb qui es coordinará
la Fundació Bramera per ais temes relacionáis amb la comunicado i difusió de la

campanya.

Non i cognoms: ..̂ ^. MOR^. N^^UIU:0............_
^g^g^^ YICEPRESIDENTEDUCATIUDELAFSMCV
Adre^ electrónica: ...fsm^fsl^o^........... _^^^^
Tteléfon de contacte:963531^


