Escoleta de Bàsquet Sineu
Curs 2014-2015

Hola pares o mares,
Aquesta temporada 2014-15 volem tornar a participar a les jornades de bàsquet escolar organitzades pel Consell de
Mallorca. Aquestes jornades estan preparades per a les categories de preiniciació (infantil), iniciació (primer cicle de
primària) i benjamí (segon cicle de primària). Creiem que tots els vostres fills i filles podrien participar-hi. Pensam
que és la millor manera d'iniciar als nins i nines de la nostra escola dins el món de la competició, on aquesta serà un
eina més pel seu aprenentatge i no l'objectiu.
Les dates i llocs de les jornades les vos anirem informant, inicialment tenim acordades les següents:




15 de Novembre a Alcúdia
13 de Desembre a Pollença



Gener a Montuïri



Febrer a Muro



Març a Sineu



Abril a Sa Pobla



Maig a Petra



Maig Jornada de cloenda (pendent del lloc)

Això vol dir que intentarem que les nostres instal·lacions vagin millorant per preparar-se per la diada del març i que
el proper dissabte 15 de novembre tenim la primera competició a Alcúdia. Per això, amb els pares que volgueu que
els vostres fills i filles participin, haurem de preparar alguns tràmits:





Assegurança esportiva obligatòria per tota la temporada, que a més deixarà als jugadors i jugadores coberts
en tots els entrenaments. Si encara no heu emplenat la inscripció al bloc www.basquetsineu.cat ho podrieu
fer, ja que ens demanen les dades dels nins i nines
Ingressar durant el mes de novembre els 10 € per la participació (ho podeu fer juntament amb la quota
mensual, però indicant en el concepte, ASSEGURANÇA + DIADES CIM).
Durant la setmana (segurament a l'entrenament del dijous) vos direm a les hores que jugaran els partits els
vostres fills i filles. Sempre són dissabtes dematí i intentant que els jugadors i jugadores no hagin d'estar
més d'hora i mitja a la instal·lació.

....................................................................................................................................................
Podeu lliurar-nos aquest trosset de paper retallat indicant les següents dades:
NOM DEL NIN/A:
PARTICIPARÀ A LES JORNADES DEL CIM?:

SI

VENDRÀ A LA JORNADA DEL 15 DE NOVEMBRE?:

NO

A vegades.

SI

NO

Si no podeu acompanyar-los parleu amb noltros i apuntau a OBSERVACIONS:

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA CONFIANÇA.
CLUB BASQUET SINEU – club@basquetsineu.cat - 626172238 / 628223864

