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    LLEE  RREESSSSAAQQ  ::  
NNoottrree  aassssoocciiaattiioonn,,  nnooss  aavvaannccééeess      

                         

LLee  RREESSSSAAQQ  eesstt  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  ddee  rreessssoouurrcceess  ddoonntt  
lleess  rreepprréésseennttaannttss,,  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx,,  ssoonntt  eeuuxx--
mmêêmmeess  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  rreessssoouurrcceess..  
  
AAuu  ccoouurrss  ddee  ssoonn  eexxiisstteennccee,,  llee  RREESSSSAAQQ  ss’’ééttaaiitt  aassssoocciiéé  
àà  uunnee  cceennttrraallee  ssyynnddiiccaallee  ddaannss  ll’’oobbjjeeccttiiff  dd’’ooffffrriirr  
ddaavvaannttaaggee  ddee  sseerrvviicceess  aauuxx  rreessssoouurrcceess..    OOrr,,  aapprrèèss  
qquueellqquueess  aannnnééeess,,  ccee  ppaarrtteennaarriiaatt  eesstt  aappppaarruu  
ccllaaiirreemmeenntt  iinnffrruuccttuueeuuxx..    NNoottaammmmeenntt,,  lleess  ddéécciissiioonnss  
pprriisseess  ppaarr  llaa  cceennttrraallee  ssyynnddiiccaallee  ssee  pprreennaaiieenntt  ssaannss  ssee  
ssoouucciieerr  ddee  ll’’aavviiss  ddeess  rreessssoouurrcceess  mmeemmbbrreess  ddee  nnoottrree  
aassssoocciiaattiioonn..      

  
  

DDaannss  ll’’eennsseemmbbllee,,  llee  sseerrvviiccee  ddee  rreepprréésseennttaattiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  ééttaaiitt  iinneeffffiiccaaccee  eett  nn’’aa  ppeerrmmiiss  dd’’oobbtteenniirr  
aauuccuunn  rrééssuullttaatt  eenn  aarrbbiittrraaggee..    PPlluussiieeuurrss  ddoossssiieerrss  dduu  mmiinniissttèèrree  ssoonntt  ddeemmeeuurrééss  ssuurr  lleess  ttaabblleetttteess,,  
nnoottaammmmeenntt  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  mmeessuurree  ddee  mmaaiinnttiieenn  eett  pplluussiieeuurrss  ddoossssiieerrss  ddee  rreessssoouurrcceess  ccoommpprreennaanntt  
ddeess  eerrrreeuurrss  ddee  rrééttrriibbuuttiioonn..    PPoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  cceess  rraaiissoonnss,,  llee  RREESSSSAAQQ  aa  ddéécciiddéé  ddee  mmeettttrree  uunn  tteerrmmee  
àà  cceettttee  rreellaattiioonn  ssyynnddiiccaallee..  
  
DDeeppuuiiss  pplluuss  ddee  ttrrooiiss  aannss,,  llee  RREESSSSAAQQ  eesstt  ppaarrvveennuu  àà  
cchhaannggeerr  lleess  ffaaççoonnss  ddee  ffaaiirree,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  àà  rrééttaabblliirr  
ll’’eesspprriitt  ddéémmooccrraattiiqquuee  qquuii  aanniimmee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  eett  àà  
rreeddoonnnneerr  uunnee  vvooiixx  aauuxx  rreessssoouurrcceess  aaffiinn  qquu’’eelllleess  ssee  
ffaasssseenntt  eenntteennddrree  àà  ttoouuss  lleess  éécchheelloonnss  dduu  
ggoouuvveerrnneemmeenntt..    PPlluussiieeuurrss  ddoossssiieerrss  oonntt  ééttéé  rrééggllééss  eenn  
ccoonncceerrttaattiioonn  nnaattiioonnaallee  aauupprrèèss  dduu  MMiinniissttèèrree,,  aauuxx  
ttaabblleess  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  rrééggiioonnaallee,,  ddee  mmêêmmee  qquu’’aauupprrèèss  
ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  eeuuxx--mmêêmmeess..  
  
LLee  RREESSSSAAQQ  ttrraavvaaiillllee  ccoonnssttaammmmeenntt  àà  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  
llaa  mmeeiilllleeuurree  ééqquuiippee  ppoossssiibbllee  aaffiinn  ddee  ssoouutteenniirr  llee  ttrraavvaaiill  
aacchhaarrnnéé  ddeess  rreessssoouurrcceess  eett  cchhaaccuunnee  ddeess  vviiccttooiirreess  
oobbtteennuueess  ddeevviieenntt,,  ppoouurr  vvooss  rreepprréésseennttaannttss,,  uunnee  ssoouurrccee  
ddee  mmoottiivvaattiioonn  àà  rreeddoouubblleerr  dd’’aarrddeeuurr  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn..  
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LLeess  OOBBJJEECCTTIIFFSS  qquuii  
aanniimmeerroonntt  llee  RREESSSSAAQQ    

aauu  ccoouurrss  ddeess  pprroocchhaaiinneess  aannnnééeess  
 
 

Objectif no1 : Démocratie et transparence 
 
  LLee  RREESSSSAAQQ  ooffffrree  uunnee  ssttrruuccttuurree  pplluuss  ssiimmppllee,,  pplluuss  eeffffiiccaaccee,,  mmooiinnss  ccooûûtteeuussee  qquu’’uunnee  cceennttrraallee  ssyynnddiiccaallee  eett  

pplluuss  pprroocchhee  ddee  sseess  mmeemmbbrreess;;  
  

  CCeettttee  ssttrruuccttuurree  lluuii  ppeerrmmeett  dd’’êêttrree  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  àà  ll’’ééccoouuttee  dduu  bbeessooiinn  ddee  sseess  mmeemmbbrreess  rreessssoouurrcceess  eett  ddee  
ccoonnssaaccrreerr  uunnee  pplluuss  ggrraannddee  ppaarrttiiee  dduu  bbuuddggeett  aauuxx  rreessssoouurrcceess  ((pprrooggrraammmmee  dd’’aaiiddee  aauuxx  rreessssoouurrcceess  eett  ddee  
ssoouuttiieenn  ppssyycchhoollooggiiqquuee,,  aaccccoommppaaggnneemmeennttss  àà  ttoouutteess  lleess  ééttaappeess,,  sseerrvviicceess  jjuurriiddiiqquueess,,  rreepprréésseennttaattiioonnss  àà  ttoouuss  
lleess  ppaalliieerrss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  mmêêmmee  ddeevvaanntt  ddeess  iinnssttaanncceess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  eettcc..));;  
 

 

Objectif no2 : Services de qualités et adaptés à la réalité des ressources 
 
  LLee  RREESSSSAAQQ  a défendu un total exact de 50 dossiers de ressources  ddeevvaanntt  lleess  ttrriibbuunnaauuxx  ddeeppuuiiss  22001155..    

IIll  eesstt  àà  nnootteerr  qquu’’aauu  mmoommeenntt  ddee  nnoottrree  ddééssaaffffiilliiaattiioonn  aavveecc  llaa  CCSSDD,,  llee  RREESSSSAAQQ  nn’’aavvaaiitt  aauuccuunn  ddoossssiieerr  aaccttiiff  
ddeevvaanntt  lleess  ttrriibbuunnaauuxx  eenn  22001155,,  mmêêmmee  ssii  ll’’eenntteennttee  ccoolllleeccttiivvee  eexxiissttaaiitt  ddeeppuuiiss  22001133;;  
  

  LLee  RREESSSSAAQQ  ccoommppttee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  25 dossiers actifs de ressource  qquu’’iill  ddééffeenndd  ddeevvaanntt  lleess  ttrriibbuunnaauuxx,,  lleess  
aauuttrreess  ddoossssiieerrss  aayyaanntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee  rrèègglleemmeennttss  oouu  ddee  jjuuggeemmeennttss;;  

  
  LLee  RREESSSSAAQQ  eesstt  iimmpplliiqquuéé  ddaannss  4 mésententes nationales,  ddoonntt  lleess  eennjjeeuuxx  ccoonncceerrnnaanntt  ttoouutteess  lleess  

rreessssoouurrcceess,,  nnoottaammmmeenntt  qquuaanntt  aauu  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  ddééppeennsseess  ddee  ttrraannssppoorrtt;;  
  
  LLee  RREESSSSAAQQ  aa  ppeerrmmiiss,,  ppaarr  uunn  ggaaiinn  ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall,,  l’accès aux femmes enceintes au programme  

« Maternité sans danger »  eett  àà  uunnee  jjuussttee  ccoommppeennssaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree;;  
  
  LLee  RREESSSSAAQQ  aa  oobbtteennuu  uunn  ttoottaall  ddee  428 775,06 $ par voie de règlement pour des ressources  qquuii  

éépprroouuvvaaiieenntt  ddiivveerrsseess  pprroobblléémmaattiiqquueess  aavveecc  lleeuurr  ééttaabblliisssseemmeenntt;;  
  
  LLee  RREESSSSAAQQ  aa  eemmppêêcchhéé  llaa  ffeerrmmeettuurree  mmaassssiivvee  ddee  rreessssoouurrcceess  ddaannss  lleess  rrééggiioonnss  ddee  llaa  MMaauurriicciiee  eett  ddee  

CChhaarrlleevvooiixx  eenn  ppaarrvveennaanntt  àà  ddeess  eenntteenntteess  aavveecc  lleess  ÉÉttaabblliisssseemmeennttss,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  pprréévvooyyaanntt  llee  
rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  ccoonnttrraattss;;  

  
  LLee  RREESSSSAAQQ  ddééffeenndd  aaccttuueelllleemmeenntt  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  rrééttrriibbuuttiioonn  ddee  cceess  rreessssoouurrcceess  eett  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  dduu  

rreennoouuvveelllleemmeenntt  ppaarrttiieell  ddee  ll’’eenntteennttee  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001166  aalloorrss  qquuee  dd’’aauuttrreess  cceennttrraalleess  ssyynnddiiccaalleess  aavvaaiieenntt  
aacccceeppttéé,,  bbêêtteemmeenntt  llaa  ffiinn  ddee  ll’’eenntteennttee  ppoouurr  ddéécceemmbbrree  22001155;;  

  
  LLee  RREESSSSAAQQ  ddééffeenndd  lleess  ddrrooiittss  ddeess  rreessssoouurrcceess  ddaannss  ddeess  ddoossssiieerrss  qquuii  ddééppaasssseenntt  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ddee  ll’’eenntteennttee  

ccoolllleeccttiivvee,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  mmaattiièèrree  ddee  nnoorrmmeess  ddee  ssééccuurriittéé  iinncceennddiiee,,  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ttaaxxaattiioonn  mmuunniicciippaallee,,  eenn  
mmaattiièèrree  ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddee  rrééssiiddeennccee  pprriinncciippaallee  oouu  ddee  ffiissccaalliittéé..  

 
 

 



Objectif no3 : Une meilleure entente collective 
 
  LLeess  cceennttrraalleess  ssyynnddiiccaalleess  ssoonntt  aavvaanntt  ttoouutt,,  ddeess  eennttrreepprriisseess  qquuii  vveeiilllleenntt  àà  lleeuurrss  pprroopprreess  iinnttéérrêêttss..    CCoommmmee  

uunn  ppaarrttii  ppoolliittiiqquuee,,  lleess  ssyynnddiiccaattss  nn’’hhééssiitteenntt  ppaass  àà  pprreennddrree  ddeess  mmaannœœuuvvrreess  ddééllooyyaalleess  ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  
sseess  ffiinnss,,  ssuurrttoouutt  eenn  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee..  
  

  LLeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  RREESSSSAAQQ  ppoossssèèddeenntt  lleess  mmêêmmeess  ddrrooiittss  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  qquuee  cceeuuxx  ddee  nn’’iimmppoorrttee  qquueell  
aauuttrree  ssyynnddiiccaatt  ppuuiissqquuee  cceess  ddrrooiittss  ddééccoouulleenntt  ddee  llaa  llooii  eett  nnoonn  ddee  ll’’eenntteennttee  ccoolllleeccttiivvee..  

  
  LLeess  rreessssoouurrcceess  oonntt  ttoouujjoouurrss  uunn  rreeccoouurrss  aavveecc  llee  RREESSSSAAQQ,,  mmêêmmee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn,,  ppuuiissqquuee  

lleess  ttrriibbuunnaauuxx  dduu  QQuuéébbeecc  oonntt  ccoommppéétteennccee  lloorrssqquuee  ll’’aarrbbiittrree  nnee  ppeeuutt  iinntteerrvveenniirr;;  
  

  LLee  RREESSSSAAQQ  eesstt  llaa  sseeuullee  aassssoocciiaattiioonn  àà  aavvooiirr  rrééuussssii  àà  iinnttééggrreerr  ddeess  mmeessuurreess  qquuii  ssuussppeennddeenntt  llee  ddrrooiitt  ddeess  
ééttaabblliisssseemmeennttss  àà  pprrooccééddeerr  àà  ddeess  eennqquuêêtteess  aaddmmiinniissttrraattiivveess,,  iill  ss’’aaggiitt  llàà  dd’’uunnee  aavvaannccééee  mmaajjeeuurree;;  

  
  LLee  RREESSSSAAQQ  eesstt  ttoouujjoouurrss  eenn  nnééggoocciiaattiioonn  aavveecc  llee  mmiinniissttèèrree  eett  ssee  ttrroouuvvee  eenn  bboonnnnee  ppoossiittiioonn  ppoouurr  oobbtteenniirr  

eett  ggaarraannttiirr  ddeess  mmoonnttaannttss  ffoorrffaaiittaaiirreess  ddoonntt  lleess  mmoonnttaannttss  ssoonntt  eenn  nnééggoocciiaattiioonnss,,  mmaaiiss  qquuii  sseerroonntt  
ssuuppéérriieeuurrss  àà  cceeuuxx  qquuee  ppeeuutt  ggaarraannttiirr  aaccttuueelllleemmeenntt  cceerrttaaiinneess  cceennttrraalleess..  

  
LLAA  FFOORRCCEE  DDUU  RREESSSSAAQQ  ::  

CC’’EESSTT  SSOONN  IINNDDÉÉPPEENNDDAANNCCEE  !!  
      

  
  
  
  
  
  

SSOOYYOONNSS  FFIIEERRSS,,  SSOOYYOONNSS  RREESSSSAAQQ  !!  
  
  
  
  
  
  
  

SSaavviieezz--vvoouuss  qquuee……  
  

LLoorrssqquu’’uunn  rreessppoonnssaabbllee  ddee  rreessssoouurrccee  ddéécciiddee  dd’’aacchheetteerr  oouu  ddee  lloouueerr  uunnee  nnoouuvveellllee  rrééssiiddeennccee,,  cceelluuii--ccii  
ddooiitt,,  AAVVAANNTT  TTOOUUTT,,  ccoommmmuunniiqquueerr  aavveecc  ssoonn  ééttaabblliisssseemmeenntt..      
  
LLee  rrôôllee  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  sseerraa  aalloorrss  ddee  vviissiitteerr  llaa  nnoouuvveellllee  rrééssiiddeennccee  eett  ddee  vvéérriiffiieerr  ssii  eellllee  eesstt  
ccoonnffoorrmmee  aauuxx  eexxiiggeenncceess  ééttaabblliieess  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  CCaaddrree  ddee  rrééfféérreennccee  ppoouurr  aaccccuueeiilllliirr  ddeess  uussaaggeerrss..    
  

DDoonncc,,  aavvaanntt  ddee  ssiiggnneerr  qquuooiiqquuee  ccee  ssooiitt,,  ccoommmmuunniiqquueerr  aavveecc  vvoottrree  ééttaabblliisssseemmeenntt  !!  



  CChhrroonniiqquuee  ffiinnaanncceess    
LLee  RReelleevvéé  2299  ::  RRééttrriibbuuttiioonn  dd’’uunnee  RRTTFF  oouu  RRII  

  
DDaannss  lleess  pprroocchhaaiinneess  sseemmaaiinneess,,  cchhaaqquuee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  rreessssoouurrcceess  ddee  ttyyppee  ffaammiilliiaall  ((RRTTFF))  eett  ddee  rreessssoouurrcceess  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  ((RRII))  
rreecceevvrraa  llee  RReelleevvéé  2299  aaffiinn  ddee  lluuii  ppeerrmmeettttrree  ddee  rreemmpplliirr  ssaa  DDééccllaarraattiioonn  ddee  rreevveennuuss  ((TTPP--11))..  
  
EEnn  eeffffeett,,  llee  RReelleevvéé  2299  ddooiitt  êêttrree  pprroodduuiitt  ppaarr  ttoouutt  ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc  qquuii  vveerrssee  ddeess  rrééttrriibbuuttiioonnss  aauu  rreessppoonnssaabbllee  dd’’uunnee  rreessssoouurrccee  ddee  
ttyyppee  ffaammiilliiaall  ((RRTTFF))  oouu  dd’’uunnee  rreessssoouurrccee  iinntteerrmmééddiiaaiirree  ((RRII))  qquuii  aaccccuueeiillllee,,  àà  ssoonn  lliieeuu  pprriinncciippaall  ddee  rrééssiiddeennccee,,  uunn  mmaaxxiimmuumm  ddee  nneeuuff  ((99))  
uussaaggeerrss..    LL’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc  ddooiitt  pprroodduuiirree  eett  ttrraannssmmeettttrree  cceess  RReelleevvééss  2299  aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  ddeerrnniieerr  jjoouurr  ddee  fféévvrriieerr  ddee  ll’’aannnnééee  qquuii  
ssuuiitt  cceellllee  vviissééee  ppaarr  llee  rreelleevvéé..  
  
QQuuee  ddooiiss--jjee  ffaaiirree  ssii  jjee  rreeççooiiss  uunn  RReelleevvéé  2299  ddee  mmoonn  
ééttaabblliisssseemmeenntt??  
CCee  RReelleevvéé  vvoouuss  eesstt  aaddrreesssséé  ssii,,  aauu  ccoouurrss  ddee  ll''aannnnééee  
dd''iimmppoossiittiioonn,,  vvoouuss  ééttiieezz  rreessppoonnssaabbllee  dd''uunnee  rreessssoouurrccee  ddee  
ttyyppee  ffaammiilliiaall  ((RRTTFF))  oouu  dd''uunnee  rreessssoouurrccee  iinntteerrmmééddiiaaiirree  ((RRII))  eett  
qquuee  vvoouuss  aaccccuueeiilllliieezz  àà  vvoottrree  lliieeuu  pprriinncciippaall  ddee  rrééssiiddeennccee  uunn  
mmaaxxiimmuumm  ddee  nneeuuff  ((99))  uussaaggeerrss..  
  
SSii  vvoouuss  aavveezz  rreeççuu  uunn  RReelleevvéé  2299,,  vvoouuss  ddeevveezz  rreemmpplliirr  llee  
ffoorrmmuullaaiirree  LLMM--5533..  LLee  LLMM--5533  vvoouuss  ppeerrmmeett  dd''ééttaabblliirr  vvoottrree  
rrééttrriibbuuttiioonn  aaddmmiissssiibbllee  sseerrvvaanntt  àà  ddéétteerrmmiinneerr  vvoottrree  ccoottiissaattiioonn  
aauu  RRééggiimmee  qquuéébbééccooiiss  dd''aassssuurraannccee  ppaarreennttaallee  ((RRQQAAPP))  aaiinnssii  
qquuee  vvooss  ggaaiinnss  sseerrvvaanntt  àà  ddéétteerrmmiinneerr  vvoottrree  ccoottiissaattiioonn  aauu  
RRééggiimmee  ddee  rreenntteess  dduu  QQuuéébbeecc  ((RRRRQQ))..  
  

VVeeuuiilllleezz  nnootteerr  qquuee  ssii  vvoouuss  êêtteess  rreessppoonnssaabbllee  dd''uunnee  rreessssoouurrccee  
ddee  ttyyppee  RRTTFF  oouu  RRII  aavveecc  uunnee  aauuttrree  ppeerrssoonnnnee,,  cceellllee--ccii  ddooiitt  
ééggaalleemmeenntt  rreemmpplliirr  llee  ffoorrmmuullaaiirree  LLMM--5533  ddaannss  ssaa  pprroopprree  
ddééccllaarraattiioonn..    CCee    ffoorrmmuullaaiirree  LLMM--5533,,  vvoouuss  ppeerrmmeett  dd’’ééttaabblliirr  llee  
ppoouurrcceennttaaggee  ddee  vvoottrree  rrééttrriibbuuttiioonn  ccoottiissaabbllee  aauu  RRRRQQ  eett  RRQQAAPP  
qquuee  cchhaaccuunn  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ddooiitt  ddééccllaarreerr..  
  
CCoottiissaattiioonn  vveerrssééee  eenn  22001177  àà  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  rreeccoonnnnuuee……  
SSii  vvoouuss  êêtteess  rreessppoonnssaabbllee  dd''uunnee  rreessssoouurrccee  ddee  ttyyppee  ffaammiilliiaall  oouu  
dd''uunnee  rreessssoouurrccee  iinntteerrmmééddiiaaiirree  vviissééeess  ppaarr  llaa  LLooii  ssuurr  llaa  
rreepprréésseennttaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ddee  ttyyppee  ffaammiilliiaall  eett  ddee  
cceerrttaaiinneess  rreessssoouurrcceess  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  eett  ssuurr  llee  rrééggiimmee  ddee  
nnééggoocciiaattiioonn  dd''uunnee  eenntteennttee  ccoolllleeccttiivvee  lleess  ccoonncceerrnnaanntt,,  vvoouuss  nnee  
ppoouuvveezz  ppaass  ddeemmaannddeerr  ddee  ccrrééddiitt  ppoouurr  llaa  ccoottiissaattiioonn  vveerrssééee  àà  
uunnee  aassssoocciiaattiioonn  ddee  rreessssoouurrcceess  rreeccoonnnnuuee  eenn  vveerrttuu  ddee  cceettttee  llooii..        
Référence : Guide Déclaration de revenu de Revenu Québec p. 64 

  
  

    CCoonnccoouurrss      
««  EEssccaappaaddee  ddee  ddéétteennttee  ppoouurr  llaa  SSaaiinntt--VVaalleennttiinn  »»  

 

LLee  RREESSSSAAQQ  vvoouuss  iinnvviittee  àà  ppaarrttiicciippeerr  àà  ssoonn  ccoonnccoouurrss  ««  EEssccaappaaddee  ddee  ddéétteennttee  ppoouurr  llaa  
SSaaiinntt--VVaalleennttiinn  »»  

  
RRééppoonnddeezz  àà  llaa  qquueessttiioonn  ssuuiivvaannttee  ::    

QQuueellllee  eesstt  llaa  ddééffiinniittiioonn  dd’’uunnee  mméésseenntteennttee  ??  
  

VVoouuss  ttrroouuvveerreezz  llaa  rrééppoonnssee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  vvoottrree  eenntteennttee  ccoolllleeccttiivvee  ((pp..  11  àà  66))  
 

 

Participez et courez la change de gagner, une nuitée incluant le petit-déjeuner, valide pour 2 personnes à  

 

L’Hôtel & Suites Le Dauphin à Drummondville ! 

 

 

VVeeuuiilllleezz  rreettoouurrnneerr  vvooss  ccoooorrddoonnnnééeess  ccoommppllèètteess  aaiinnssii  qquuee  llaa  rrééppoonnssee  àà  llaa  qquueessttiioonn,,  eett  ccee,,  
  aavvaanntt  llee  88  fféévvrriieerr  pprroocchhaaiinn..  

  
PPaarr  llaa  ppoossttee  ::    1111553300,,  22ee  AAvveennuuee  EEsstt,,  BBuurreeaauu  110000  PPaarr  ttééllééccooppiieeuurr  ::  441188--222222--66557766  

  SSaaiinntt--GGeeoorrggeess  ((QQcc))    GG55YY  11WW66  
  

LLee  ccoonnccoouurrss  ssee  tteerrmmiinneerraa  llee  88  fféévvrriieerr  22001188  eett  llee  pprriixx  sseerraa  ttiirréé  llee  99  fféévvrriieerr  pprroocchhaaiinn..  
 

 


