FESTA DEL BASQUET 2018
S’acosta el final de temporada i arriba com cada any la jornada de cloenda. Aquest any hem volgut
canviar el format i donar espai a tots els equips de la nostra entitat: des de escoles (3 a 8 anys) fins a
veterans. Volem que sigui una jornada de club, esportiva però també festiva, un espai comú on trobarnos i estrènyer vincles: jugadors i famílies, entrenadors, coordinadors i junta directiva.
Des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre hi haurà partits amistosos (en breu us farem saber horari i
contrincants). Paral·lelament hi haurà diferents competicions de tir, habilitat amb pilota, salt i velocitat
obertes a tothom. Inscripcions des de primera hora del matí.
El nostre tradicional sopar de temporada passa a ser un dinar de germanor. El club posarà a la venda un
tiquet amb aigua per la competició i beguda i postres pel dinar. Cada u podrà portar el menjar que desitgi.
Per a qui no tingui ganes de cuinar, oferim diferents opcions de menú per escollir.
Per una millor organització, preguem que ens retorneu abans del dimecres 30/05/2018 (en paper o per
e-mail) la part de baix d’aquest full indicant nom i cognom del jugador/a, equip i nombre d’assistents
(jugador/a inclòs) marcant les opcions escollides. D’aquesta manera formalitzareu la reserva. Podreu
passar a pagar i recollir els tiquets el dilluns 04/06/2018 i dimecres 06/06/2018 de 18 a 20 hores per
les nostres oficines de la Illa Esportiva.
Per qüestions d’aforament, serà imprescindible disposar d’un tiquet per accedir a la zona habilitada per
dinar i participar en l’entrega de premis i sortejos.
Recordem que al tractar-se d’una jornada esportiva i en un recinte escolar, queda prohibida l’entrada i
consumició de begudes alcohòliques. Gràcies.
LA JUNTA DIRECTIVA
_____________________________________________________________________________

DINAR DE GERMANOR 2018 (Retornar en paper o per e-mail abans de 30/05/2018)
info@basquetcastellbisbal.cat
Nom del Jugador/a: __________________________________________________
Equip : ____________________________________________________________
Numero total d’assistents (jugador inclòs) :____________
Quantitat
OPCIÓ 1 :

Aigua 1’5L + Refresc + Gelat

3€

OPCIÓ 2 : OPCIÓ 1 + Amanida + 2 peces de pollastre

9€

OPCIÓ 1 + Amanida + 3 trossos de pizza

9€

OPCIÓ 1 + 4 trossos de pizza

9€

**Les amanides i la pizza estaran disponibles en diferents opcions a triar en el moment de recollir-les.**

