Benvolgudes famílies,9
Com ja sabeu ha acabat la lliga i una vegada més ens posam en contacte amb vosaltres per informar-vos que, després de les
vacacions de Pasqua, començarà una nova etapa perquè les jugadores puguin continuar aprenent i disfrutant del volei.

VOLEI-PLATJA

TECNIFICACIÓ
Objectiu

Objectiu

Perfeccionar els gestos del voleibol per tal de millorar la tècnica
individual

Aprendre la tècnica i la tàctica d’una altra modalitat de vòlei

A qui va dirigit?

A qui va dirigit?

A jugadores benjamins, alevins i infantils (escoleta inclosa)

A totes les jugadores de les categories aleví, infantil, cadet,
juvenil i sènior.

Dates

Dates

Del 7 de maig fins el 20 de juny

Del 20 de maig al 20 d’agost

Tots els dimarts i dijous de 18h. a 20h.

Aleví i infantil: Dilluns i dimecres de 18h a 20h.

On es fa?

Cadet, juvenil i sènior: Dimarts i dijous de 18h a 20h

A les pistes de l’IES Font i Tries

On es fa?

Preu

A Ses Fontanelles a la platja de Ca’n Pastilla (per determinar)

1 mes i mig 50€

Preu
1 mes 40€

2 mesos 70€

Preu 2 activitats: tecnificació + volei-platja 60€/mes

3 mesos 100€

A MÉS VOS INFORMAM:
CAMPUS DE PASQUA
Recordar-vos també que fins dia 17 d’abril podeu apuntar-vos al
Campus de Pasqua per a alevins i infantils.
TORRADA FI DE TEMPORDA
Com ja es tradició farem la torrada de fi de temporada. En breu vos
informarem de la data.
RESERVA DE PLAÇA TEMPORADA19/20
Dir-vos que hem crescut molt i necessitam preveure, per a una millor
organització del Club, la quantitat de gent que hi haurà per a la
pròxima temporada per: fer equips, entrenadors, equipatges, pistes i
horaris d’entrenaments. Per aquest motiu, fins dia 20 de juny, està
oberta la reserva de plaça per a la temporada 19/ 20. S’ha de fer un
ingrés al compte del Club de 70€ que es descomptarà el mes de
setembre de la quota de la temporada.

Perquè es facin efectives, tant les inscripcions a les activitats com la
reserva de plaça per a la pròxima temporada, basta enviar per mail
el resguard de l’ingrés amb el nom de la nina, la categoria i concepte
(ex. Maria-aleví-reserva plaça)
Número de compte:
LA CAIXA

IBAN ES28 2100 0785 2802 0005 9490

Mail: voleiaesporles@gmail.com
Contacte:

600507707
667714777
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