Per tercer
t
any consecutiu
c
e Consell de
el
d l’Esport Escolar
E
de Barcelona
B
a
amb el supo
ort de
la Fe
ederació Ca
atalana de Tennis orrganitzarà una
u
trobada de minittennis per totes
aque
elles entitatss que vulgu
uin participa
ar en una jo
ornada plena d’activitatts
relaccionades am
mb el minite
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plimentadess amb activiitats de cairre
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e novembre
e
lúdic.
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d 2014
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an dirigides a tots els
s nens i ne
enes que comencen
c
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miniitennis am
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otenciar la
l iniciació d’aques
st
espo
ort amb d’a
altres actiivitats dive
ertides i motivants.
m

16:3
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Inscripc
ció
Hi po
oden particcipar tots els centres d’ensenyam
d
ment, agrup
pacions esp
portives, clu
ubs o
altress entitats que ho desitgi com també famílies de manera particular.


nscripció am
mb les dade
es dels partticipants i en
nviar-ho a
Omplir el full d’in
l’email que apareix.
l
d’insc
cripció: 5 de novembre del 20
014
Data límit

P més info
Per
ormació ww
ww.elconsell.cat/ceeb/e
esportsindividuals/tennis
C
Contacte:
in
ndividual@elconsell.cat; esportindividual@elco
onsell.cat
Amb la col·laboració:

Quotes


Preu inscripció entitat: 1,00€



Preu d’inscripció per participant: 4,00€



Assegurança Obligatòria per tots els participants, és una quota anual.
o

1,00€ (edats 2007 fins 2009)

o

2,80€ (des de 2006 i anteriors)

Serà imprescindible realitzar aquest pagament abans de la celebració de la trobada.

Desenvolupament de la trobada
El pavelló es dividirà en “Estacions” cada estació tindrà un monitor qualificat per
dinamitzar l’activitat proposada. Hi haurà inflables, circuïts d’habilitats, activitats de
punteria, jocs i sobretot molt de minitennis.

Com arribar-hi
El CEM La Mar Bella està situat a Av. Litoral 86-96. Es pot
arribar en metro L4 Poblenou i en autobús parades 41, 26 i 99.
La instal·lació disposa d’aparcament de pagament (places
limitades) A 150m podreu trobar una zona habilitada de franc.
Per més informació www.elconsell.cat/ceeb/esportsindividuals/tennis
Contacte: individual@elconsell.cat; esportindividual@elconsell.cat
Amb la col·laboració:

