JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CASTELLDEFELS
JORNADES DE TENNIS TAULA 2013 – 2014
CATEGORÍA ALEVÍ 2on ANY

Benvolguts pares i mares:
El proper divendres dia 14 de febrer, i com activitat dels Jocs Esportius Escolars de Castelldefels curs
2013 - 2014, tindrà lloc la primera jornada de tennis taula. Les inscripcions es faran a l’escola abans del
dia 11 de Febrer.
Es realitzarà en dues jornades.
-

14 de febrer
21 de febrer

La competició de tennis taula es realitzarà per equips de 2 a 4 jugadors.
Cada equip disputarà tres partides: dos individuals i una tercera per parelles.
Categories
ALEVÍ 2on ANY (6è curs)

Anys
2002

Classificacions
•

Es realitzarà una classificació per equips i per categories segons les partides de tennis taula
guanyades. Per poder optar a la classificació final es obligatori participar en totes les jornades.

Lloc i horari
•
•

La jornada de Tenis Taula tindrà lloc a la Sala del Patronat Municipal d´Esports en el Pavelló de
Can Roca (accés al costat del centre cívic o antiga biblioteca).
L´horari serà de 18:00h a 20:00h de la tarda.

ATENCIÓ: Els pares/mares seran els responsables de dur els nens, entre les 17:45h i las 18:00h a la sala del
Patronat Municipal D’esports ( accés al costat del centre cívic o antiga biblioteca ).
I de recollir-los a la finalització de la jornada entre les 19:45h i les 20:00h.
Inscripcions
Els nens /es interessats de 6 è podran inscriure’s entregant aquest full signat al coordinador d’activitats
extraescolars o al, professor d’educació física de l’escola abans del dia 11 de febrer
Caldrà que retalleu per la línia de punts i porteu la part tallada degudament signada pel pare/ mare
o tutor/a legal del nen/a donant també així conformitat .

Jo ............................................................................................................ com a pare/mare/tutor
de:
............................................................................................. estic interessat/da a que el meu fill/a
participi a l’activitat de tennis taula els dies 14 i 21 de febrer del 2014 al Patronat d’esports
DATA DE NAIXEMENT:
SIGNATURA

