Padel Kids 3ª Edició: Canvi de data

Benvolguts/des amics/gues:

Es va informar que laÂ 3ª edició del Torneig Infantil de Padel “Padelkids”Â es faria el diumenge
18 de maig al matí Â però finalment serà en una altre datas, el diumenge 1 de juny.

Aquest torneig està adreçat a tots els nois i noies de fins a 15 anys aprox que vulguin gaudir
d’una gran matinal de pàdel. Segons el nombre de participants interessats, es faran categories i
grups, que podran ser en funció de l’edat o experiència.

El horari del torneig serà de les 9h del matí fins les 15h de la tarda. Els participants hauran de
portar la seva pala de pàdel si en tenen. Els que no en tinguin, el Club posarà unes pales a la
seva disposició. Les pilotes correran a càrrec del Club. La inscripció serà de 3 € pels kids socis
del Club Atlètic i 5 € pels no socis, i hi haurà esmorzar i un obsequi per tots els participants.

Les inscripcions s’han de fer via email al correu resultats@atletic.org, especificant les dades
dels jugadors i o equips: Nom i cognoms, edat, telèfon i mail de contacte i nivell (Alt, Mitjà,
Baix).

Si no trobéssiu parella per participar, no patiu!!! Envieu igualment un email amb les vostres
dades, especificant que no heu trobat parella, i amb els altres jugador@s desaparellats us
assignarem un company@ perquè podeu participar-hi!!
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El termini màxim d’inscripció és el dijous 29 de maig a les 15 hores. Els calendaris definitius
s’enviaran durant el divendres dia 17.

Així mateix us avancem sobre els propers torneigs que es volen preparar i sobre els que ja ens
podeu enviar les vostres propostes i o comentaris:

14/15 JUNY – OPEN “GLAM” PADEL FEMENÍ

28/29 JUNY – OPEN “SUMMER” PADEL

5 DE JULIOL – 12 HORES DE FRONTON

19/20 JULIOL – 24 HORES DE PADEL

Així doncs, donem el tret de sortida al 3º Padelkids Atlètic i a una entrada d’estiu Super-Atlètic!
Us esperem a tots!!

Club Atlètic Sant Feliu

Web:Â http://www.atletic.org - TwitterÂ @Club_Atletic - Facebook:Â http://www.facebook.co
m/ClubAtletic

Mails: Resultats i TorneigSÂ resultats@atletic.org GeneralÂ info@atletic.org
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