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JORNADES DE PORTES OBERTEJORNADES DE PORTES OBERTEJORNADES DE PORTES OBERTEJORNADES DE PORTES OBERTESSSS    

    

Benvolgudes famílies, 

 
Des del CE Bisbal Bàsquet oferim la possibilitat que els vostres fills/es provin de manera 
totalment gratuïtagratuïtagratuïtagratuïta el nostre esport. Aprofitant les tardes que les escoles fan jornada intensiva, us 
proposem unes sessions d’entrenament els dies 12, 14, 19 i 21 de juny12, 14, 19 i 21 de juny12, 14, 19 i 21 de juny12, 14, 19 i 21 de juny, de les 17:00 h. a les17:00 h. a les17:00 h. a les17:00 h. a les 
18:30 h18:30 h18:30 h18:30 h., al Pavelló Municipal d’Esports. 
 
Els únics requisits per a poder participar en aquestes jornades de portes obertes són portar roba 
esportiva i presentar el full d’autoritzaciófull d’autoritzaciófull d’autoritzaciófull d’autorització següent, degudament omplert, a les oficines del CE 
Bisbal Bàsquet abans del divendres 8 de junyabans del divendres 8 de junyabans del divendres 8 de junyabans del divendres 8 de juny. El CE Bisbal Bàsquet tramitarà una assegurança 
esportiva a través del Consell Esportiu del Baix Empordà per a aquests quatre dies.  
 
Des del CE Bisbal Bàsquet esperem que us resulti interessant aquesta proposta i que us animeu 
a conèixer aquest esport que tant ens agrada. 
 
 
 
Una salutació ben cordial. 
 
 
 
 

 

Marc Quiñones 

Coordinador CE Bisbal Bàsquet 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FULL D’AUTORITZACIÓ 

En/na ………………………………………………….. com a pare/mare/tutor autoritzo el meu fill/a 

……………………………………………………….. (nom i cognoms complerts) nascut/da el dia ……………… i amb 

número de Targeta Sanitària Individual …………………………………………………….. a participar en les 

Jornades de Portes Obertes del CE Bisbal Bàsquet. 

 

Signatura: 

CIRCULAR INFORMATIVA 
NÚM. 10 

4 de maig de 2012 
 


