Benvolguts amics i amigues,
Un any més tenim el plaer d’anunciar-vos que l’A.E. SEDIS Bàsquet organitza el
”XIX Torneig de Nadal de Minibàsquet“ els propers dies 27, 28, 29 i 30 de
desembre de 2019, per a nens i nenes nascuts els anys 2008 i 2009.
Enguany el Torneig és obert a la participació de 16 equips masculins i 16 de femenins,
entre els que ens agradaria que hi fóssiu presents. Es jugarà per un sistema de
competició amb una fase prèvia en forma de lliga i una fase final per eliminatòries,
cosa que us garanteix un mínim de cinc o sis partits a cada equip.
El Torneig comença el dia 27 amb la reunió de delegats d’equip a les 12:00h, i els
partits començaran aquella mateixa tarda, a partir de les 15:00 hores. El darrer dia, el
30 de desembre, l’activitat finalitzarà al matí amb la celebració de les finals del Torneig
de les dues categories.
Així doncs us oferim l’allotjament en règim de pensió completa des del dinar del dia 27
a l’esmorzar del dia 30 a un preu de 160 € per persona.

OFERTA TORNEIG DE NADAL 2019
1 ENTRENADOR/A GRATIS
PER CADA EQUIP INSCRIT AL TORNEIG FORMAT PER 10 JUGADORS/ES

1 ENTRENADOR/A GRATIS PER EQUIP
+ 1 ACOMPANYANT GRATIS
PER CADA DOS EQUIPS INSCRITS AL TORNEIG DEL MATEIX CLUB
FORMATS PER 10 JUGADORS/ES CADASCUN
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Per tal de confirmar la vostra participació en el Torneig i gestionar la reserva de
places, fins a 15 per cadascun dels equips, us agrairíem que ens féssiu arribar el full
d’inscripció adjunt juntament amb el comprovant de l’ingrés de 200 € a compte, com
reserva de plaça al Torneig, i la resta abans del 02 de desembre, al compte de l’AE
SEDIS Bàsquet de La Caixa ES30 2100 3603 7122 0025 9856, per correu
secretaria@sedisbasquet.com.

ALTRES ACTIVITATS TORNEIG NADAL 2019:
- DIVENDRES 27/12 COMPETICIONS INDIVIDUALS I TWO BALL
-

DISSABTE 28/12 PARTIT EN DIRECTE DE LA LIGA FEMENINA:

-

DIUMENGE 29/12 FESTA DEL MINIBÀSQUET I JOCS LÚDICS
AL PALAU MUNICIPAL D’ESPORTS

-

CADÍ LA SEU – DURÁN MAQUINARIA ENSINO

PARC DE NADAL I CURSA D’ORIENTACIÓ PEL CASC ANTIC DE LA SEU
Totes les activitats estan incloses en el preu
per a tots els participants del Torneig.

Posteriorment rebreu un dossier amb tota la informació del Torneig, i si voleu, per a
acompanyants i familiars es podrà fer la reserva de la estància mitjançant la web
www.turismeseu.com.
Si teniu interès en ampliar aquesta informació, no dubteu, contacteu amb nosaltres!
Responsable Torneig:
Flavio Bottiroli
Oficina del Club:
973 35 20 72
Mòbil :
606 84 72 89
Web:
www.sedisbasquet.com
Correu-e:
secretaria@sedisbasquet.com
Amb el desig de poder comptar amb la vostra participació, rebeu les nostres
salutacions més cordials.

Pere Porta i Colom
President
A.E.SEDIS BÀSQUET
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