Barcelona, 10 d’abril de 2012
Benvolguda família:
Com ja us he anat informant en les reunions que he mantingut amb la major
part dels equips i després de l’èxit de la temporada anterior, el proper diumenge
22 d’abril farem el segon DIA DE LA FAMILIA
Serà una jornada diferent, plena d’activitats esportives per gaudir en família,
riure amb els companys i dinar tots plegats. Ens trobarem tots a partir de les 9’00
hores al Pavelló de la Mar Bella (els cotxes podem deixar-los a l’aparcament
del pavelló o de la platja). Hem d’anar amb roba còmoda per fer esport en família i
roba de bany per prendre el sol i, si us bé de gust, banyar-se a la platja.
Us presento totes les modalitats que podrem practicar el diumenge 22 d’abril:
futbol sala, tennis taula, vòlei platja, bàsquets, bàdminton, diversos jocs tradicionals
(tira soga, cursa d’obstacles, cursa de sacs, els oficis, etc). Cada família haurà de
participar en un mínim de cinc modalitats amb participació de grans i petits per
guanyar-se el dinar!.
Finalitzarem l’estada al Pavelló de la Mar Bella amb un dinar de germanor
que estarà inclòs en el preu de 6 € per persona que heu d’abonar al fer la
reserva, abans del dia 14 d’abril en el despatx de l’Associació.
Les installacions les tenim llogades de 9 a 14 hores el pavelló i fins 16’30
hores la terrassa per dinar i si fa bo podem continuar prenent el sol a la platja.
Durant el matí tindrem servei de bar al Pavelló de la Mar Bella.
Aprofito per recordar-vos que podeu seguir tota la informació relacionada
amb els actes de celebració del XXVIè Trofeu Futbol Sala Arrels al web de
l’Associació www.aefsarrels.cat i a www.facebook.com/aefsarrels. En els propers
dies, quan tinguem les inscripcions, penjarem a la web els horaris de cada prova i
els equips que la realitzen.
Ompliu la butlleta adjunta i no sigueu els últims en apuntar-vos, comptem
amb la vostra participació!
Desitjant que aquesta festa sigui del vostre interès, ja que la comissió l’ha
preparat amb molta illusió, rebeu una cordial salutació en nom de la comissió
organitzadora dels actes de celebració del XXVIè Trofeu Futbol Sala Arrels,

Toni Castro
President AEFS ARRELS

AEFS ARRELS
2nDIA DE LA FAMILIA 22 d’abril de 2012
NOM DEL JUGADOR/A______________________________________________
E-mail:___________________________________
EQUIP____________________
INDIQUEU EL NOMBRE DE PERSONES QUE PARTICIPEN A CADA MODALITAT
MODALITAT

JUGADOR/A

ADULT HOME

ADULT DONA

GERMANS

FUTBOL SALA
VOLEI PLATJA
BÀSQUET
TENNIS TAULA
BÀDMINTON
JOCS TRADICIONALS
DINAR

CALCULA EL PREU DE 6 € x ______ persones = _______________ €
_______________________________________________________________
Lliurar al despatx de l’Associació amb els diners del dinar.
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JUGADOR/A

ADULT HOME

ADULT DONA

FUTBOL SALA
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BÀSQUET
TENNIS TAULA
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DINAR
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