Padel Glam Inscripcions Obertes

Benvolguts/des amics/gues:

Tal i com vàrem informar a la circular anterior, el proper 14 i 15 de juny es disputarà una nova
edició del Torneig “Padel Glam” femení. Les inscripcions ja están obertes!!!

El horari del torneig serà dissabte al matí (fins les 14.00 o 15.00h) i diumenge al matí. El
diumenge tarda es podria fer la fase final en funció de si ha faltat temps per acabar la
competició. El format del torneig dependrà del nombre de equips participants. Les inscripcions
al Torneig ja es poden fer, enviant un email amb els noms que conformen l’equip i les dades de
contacte (email i telèfon), a resultats@atletic.org .

La inscripció per les Atlètiques serà de 10 € i de 15 € per les altres noies que també es vulguin
afegir a la festa del pàdel femení. La inscripció inclou el dinar de germanor que es farà al Bar
de la Zona Esportiva Solanes el diumenge dia 15, que inicialment constarà d’una Arrossada
marca de la casa. Al dinar de germanor també hi podran assistir les parelles i/o fills i amics de
les participants, haureu d’especificar el nombre i noms dels adults i en cas de fills, especificar si
voldran paella o macarrons. El preu del dinar infantil serà de 6€ i el de adult no participant de
10 € pels Atlètic i de 15 € per tothom. L’import es pagarà el mateix dia del dinar al Bar de
Solanes.

El termini màxim d’inscripció és el dimecres 11 de juny a les 15 hores. Els calendaris definitius
s’enviaran durant el dijous 12 i el divendres 13. Vinga Atlètiques, Som-hi Totes!!

Aprofitem per recordar-vos que demà diumenge 1 de juny es disputaran a les pistes de Solanes
la 3ª Edició dels PàdelKids que ha tingut un gran èxit de convocatòria amb 14 joves parelles
inscrites.
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