Sabuda ja la complexitat de la coordinació quant a la realització del mateix, i sense ànim de posar
cap condició a les persones que desitgen participar en la seua confecció, s’ha contemplat l’admissió de
quantes formes de manifestació floral convergeixen en este acte.
No obstant això, i amb el desig d’arribar a completar amb èxit l’ofrena floral dissenyada, és
convenient participar, amb un ram com a mínim de 6 flors o ofrena que possibilite la seua consecució.
Amb esta finalitat, adjuntem formulari que haurà de fer-se arribar a este Patronat degudament
omplit, a fi de facilitar la quantitat de rams amb què el seu col·lectiu comptarà per a la confecció de
l'esmentat disseny floral i així fixar el color dels mateixos amb temps suficient.
Admetrem aquest formulari com un adjunt a un correu electrònic enviat a l'adreça
inscripcions.patronatdefestes@castello.es
Agrairem també ens indiquen al formulari el total de persones del seu col·lectiu que participaran en
l’acte, independentment de que aporten o no ram de flors, dada que ens permet comprovar que, any rere
any, són més els castelloneros i castelloneres que mostren la seua estima a la nostra Patrona.
Li comuniquem que tots els menors d'edat participants a l'Ofrena hauran d'anar degudament
autoritzats pels pares o tutors legals per escrit amb el document que facilitem, igual que a edicions
anteriors, però aquestes autoritzacions no hauran se ser presentades juntament amb el formulari,
sinò que les custodiaran els responsables de la participació a l'acte de cadascú dels col·lectius,
estant disponibles per si en qualsevol moment els pugueren ser requerides des del Patronat.
Al mateix temps informem que, pel que respecta als colors dels rams que s’ha assigna als
diferents col·lectius i les dimensions dels mateixos, segons es tracten de rams d’adult o d’infantil, així com
el lloc exacte de concentració i hora aproximada d’eixida dels participants en l’Ofrena se comunicarà
oportunament mitjançant la web de l'Ajuntament i les xarxes socials, i també la informació serà
facilitada a les floristeries de la nostra ciutat.
Esperant comptar amb la seua participació, reben una cordial salutació.
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Com en cada edició de les Festes de la Magdalena, el Patronat Municipal de Festes de Castelló té
el desig, junt amb tots els ens festius així com veïns en general, de confeccionar un panell floral en la
tradicional, volguda i esperada Ofrena de Flors a la Mare de Déu del Lledó que en el 2020 se celebrarà el
dissabte 21 de març.

