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Intercampus de Cappont 21M 2019

La festa que agrupa l'estudiantat de la FEPTS, l'EPS i la
FDET
Benvolguda comunitat universitària,

Per segon any consecutiu, els Consells de l'Estudiantat s'uneixen el     per celebrar la dijous 21 de març de 2019
de la de l’ i de lafesta oficial  Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social, Escola Politècnica Superior, 

del : .Facultat de Dret, Economia i Turisme  Campus de Cappont INTERCAMPUS 2019

Entre les i les  . La festa es11.00 12.00 h s'aturaran totes les activitats lectives al Campus de Cappont
desenvoluparà a la del Campus de Cappont  . A partir d'aquestazona enjardinada interior fins a les 23.00 h
hora la  es trasllada a ! teniu  per FESTA OFICIAL LA BOITE Més avall més informació comprar entrades

. anticipades

Seguidament us detallem totes les activitats de la jornada:

CONCURS DE TALENTS

Durant tota la festa actuaran els  ,   i  guanyadors del concurs fet a través de laDJ's bandes grups de música
plataforma " ". Els millors d'ells, ensjump2music.com [ http://jump2music.com/evento/intercampus-2019/ ]
acompanyaran durant tota la nit a La Boite.

http://jump2music.com/evento/intercampus-2019/
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MATÍ

1. Competicions esportives:

FUTBOL SALA. A les . 11.00 h INSCRIPCIONS TANCADES
VOLEIBOL. A les .  11.00 h INSCRIPCIONS TANCADES
CURSA SOLIDÀRIA. A les  davant de la 11.30 h Residència d'estudiants [ 

. !   https://goo.gl/maps/ApdvC81mZC32 ] Vine amb una disfressa Preu: 3€ o fes un donatiu de 3 kgs
. Tots els diners i aliments recaptats es destinaran íntegrament al d'aliments Banc d'aliments de Lleida [ 

. : el mateix dia de la cursa des de les 11.00 h ahttp://www.bancalimentslleida.cat/ ] Pagament i donatius
l'entrada de l' .   : Ed. Polivalent [ https://goo.gl/maps/B7M7SRBxVVQ2 ] Circuit 5 km per la llera del Riu

. :  Segre Premi a la millor disfressa 1 tiquet de vermut i paella pel qui porti la millor disfressa! Telèfon
: 676016040.  . Aquelles persones que no hagin fet la inscripcióde contacte INSCRIPCIONS TANCADES

podran fer el pagament o donació in situ per tal de participar.

2. Altres activitats:

ENTRE LÍNIES. Fins que s'empleni la tela. ! A laEspai per expressar-te i deixar anar la teva creativitat
vora de la trobareu una .FEPTS tela amb pintures on podreu dibuixar i pintar el que desitgeu
PING-PONG. Tot el dia.
FUTBOLÍ. Tot el dia.

 MIGDIA

A les 13.00 h:   patrocinat per . : 2,5€VERMUT POPULAR Espinaler Patates i olives

https://goo.gl/maps/ApdvC81mZC32
https://goo.gl/maps/ApdvC81mZC32
https://goo.gl/maps/ApdvC81mZC32
http://www.bancalimentslleida.cat/
http://www.bancalimentslleida.cat/
http://www.bancalimentslleida.cat/
https://goo.gl/maps/B7M7SRBxVVQ2
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A les 14.00 h: ! La paella serà de  o bé l' . : 6€MACRO PAELLA carn i peix opció vegana Paella + beguda

   

Podeu  el  o  al CE de la (dia 20/03/19comprar els tiquets mateix dia de la festa de forma anticipada FEPTS 
de 12.00 a 14.00 h) i al de l'  (dia 20/03/19 de 19.00 a 21.00 h), i a l'Edifici Polivalent de 09.30 a 13.00 h i deEPS
15.30 a 19.00 h.

 TARDA

BINGO. A les  . Podràs adquirir les cartilles a la mateixa barra. 15.00 h ACTIVITAT OBERTA

PAINTBALL. A les   !  :  ( ) i  per 15.00 h fins que marxi la llum del sol Preu per persona 14€ 100 boles 5€
 recarregar 100 boles més. INSCRIPCIONS TANCADES

BOTIFARRA. De  . : 2€ per parella.  : a través d'15.30 a 16.00 h Preu INSCRIPCIONS OBERTES aquest
.enllaç [ http://goo.gl/7UggqV ]

GIMCAMA WARRIOR. A les . : al costat de la barra. Grups de 10 persones. 16.00 h Inici INSCRIPCIONS
TANCADES

UNIVERSITY POKER TOUR. Torneig texas holdem NL Turbodeepstack. 15.000 punts inicials. Nivells de
8 minuts.  : Turbo progressiva. : 16.30 h. " ": 7€ (5 + 2). Recompres durant 8Estructura Hora d'inici Buy in
nivells.  : a través d' .INSCRIPCIONS OBERTES aquest enllaç [ http://goo.gl/7UggqV ]

JAM DE POESIA. A les . Es podran recitar composicions de creació pròpia o d'altres autors. 17.00 h
: a través d' .INSCRIPCIONS OBERTES aquest enllaç [ http://goo.gl/7UggqV ]

http://goo.gl/7UggqV
http://goo.gl/7UggqV
http://goo.gl/7UggqV
http://goo.gl/7UggqV
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BEERPONG. Des de les . : al costat de la barra. Equips de 2 persones. : 4 euros per17.30 h Lloc Preu
equip. INSCRIPCIONS TANCADES

MARRACOS DE LA UDL. A les  . Tindrem l'ocasió de gaudir d'un assaig in situ. Apropa't i18.00 h
participa! ACTIVITAT OBERTA

NIT

Soparem tots junts al Campus de Cappont i ! La música serà a càrrec delscontinuarem la festa a La Boite
millors ,   i que actuïn durant tota la INTERCAMPUS. No t'ho pots perdre!DJ's bandes grups de música 

Anticipades: Ja a la venda per . Vàlida fins les 02.00 h. No et quedis sense la teva!5€ i consumició

Hores i punts de venda d'entrades per la Boite:
Consells de l'Estudiantat: CE de la (dia 20/03/19 de 15.30 a 17.00 h) i al de l'  (diaFEPTS EPS
20/03/19 de 19.00 a 21.00 h).
Edifici polivalent: dia 20/03/19 de 09.30 a 13.00 h i de 15.30 a 19.00 h
O contacteu amb: 696555277  (ALBERT),  606137413  (ROSA),  655307121 (ELIANA)
o 692281152 (ALBA).
Barra de la festa: si en queden, l'aforament és limitat!

Podràs aconseguir la  de la  a la barra:  !SAMARRETA OFICIAL INTERCAMPUS 2019 UNITATS LIMITADES

No trigueu a apuntar-vos a les activitats, !s'estan esgotant les últimes places
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Us esperem a totes i tots!

Aquest 2019 serà bestial.

#INTERCAMPUS19 #DijousUniversitari

Xarxes socials:

Segueix-nos a : Instagram @intercampus.udl [ https://www.instagram.com/intercampus.udl/ ]

Esdeveniment  a   :  Facebook Intercampus 2019  [  
https://www.facebook.com/events/295907717943363/ ]

https://www.instagram.com/intercampus.udl/
https://www.facebook.com/events/295907717943363/
https://www.facebook.com/events/295907717943363/

