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A.E. SEDIS BÀSQUET | Camí Ral de Cerdanya, 31 (Palau d’Esports) | 25700 La Seu d’Urgell  
Tel. 973 35 20 72 | www.sedisbasquet.com | secretaria@sedisbasquet.com 

Benvolgut soci/sòcia, jugador/jugadora, 
 
S’apropa el final de temporada i volem celebrar-ho tots junts. Serà el dissabte 15 de juny  i  
celebrarem el “DiaCLUB’19 ”, la festa final de la temporada 2018/19 del SEDIS BÀSQUET. 
La festa tindrà dos actes principals i la proposta és la següent:  
 
- XII Hores de Bàsquet «Memorial Sergi Herce»   

Es desenvoluparà durant tot el dia al Palau d’esports en el mateix format de les darreres 
temporades. (Veure bases participació al web).  

 
- Sopar de final de temporada   

Pretén ser un acte de retrobament amb tots els esportistes del club, i evidentment, serà 
un sopar obert a socis, familiars i simpatitzants, però en el que els equips i els jugadors i 
jugadores n’han de ser els principals protagonistes.  

 
 Durant el sopar, que es farà a la Sala Polivalent de la zona esportiva, es repartiran 
 mencions especials a jugadors i jugadores pels èxits aconseguits i pel treball dut a terme 
 durant la temporada, i es reconeixerà i premiarà els equips capdavanters en les seves 
 respectives competicions. Tot en un ambient festiu!  
 
Inscripció: 
- Per assistir al Sopar, caldrà reservar els tiquets entregant la butlleta adjunta abans del 

dijous 13 de juny  a l’entrenador o al responsable d’administració, Flavio Bottiroli. També 
es pot fer per telèfon: 973 35 20 72 o per correu-e: secretaria@sedisbasquet.com 

 
Preu dels tiquets i pagament: 
- Jugadors, entrenadors, delegats d’equip i de camp � 5€  
- Familiars, socis i simpatitzants � 10€ per persona (5€ menors de 14 anys) 
- El pagament s’haurà de fer a la recollida dels tiquets, que serà, o a l’oficina del Club 

durant la setmana prèvia o durant el mateix dissabte 15 de juny al Palau d’Esports.  
 
Ens agradaria celebrar-ho plegats. Apunta’t al DiaCLUB’19!, farem Club i farem SEDIS ! !! 
 
La Junta directiva 
La Seu d’Urgell, 3 de juny de 2019 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reserva SOPAR “DiaCLUB’19 SEDIS Bàsquet” - 15/06/19  a les 21:30h 

Família (nom del pare/mare/soci): 

 

Número de tiquets de jugadors, entrenadors i delegats  x 5€ = 0€ 

Número de tiquets de socis, familiars i simpatitzants majors de 14 anys 
 

x 10€ = 

Número de tiquets de socis, familiars i simpatitzants menors 14 anys 
 

x 5€ = 

 


