Summer Festival, dissabte 2 de juliol!

El proper dissabte 2 de juliol, el Club Atlètic organitza el ATLÈTIC SUMMER WEEKEND, un
cap de setmana on esport i música coincideixen a Solanes.

A part de les tradicionals 12h de Frontón del dissabte, aquell mateix dia també es farà la III
edició del torneig de Pàdel mixte Pimpinela. Piscina, activitats infantils, i finalment, per acabar
la jornada d'una manera més festiva, farem una botifarrada marca de la casa al vespre i
acabarem la nit amb l'actuació musical del grup codinenc "Claxon". Seguidament una música
més tranquileta ens farà entrar a la matinada del diumenge més relaxats. Comptem amb
vosaltres, us hi esperem!!!
OBRIM INSCRIPCIONS:
12 HORES DE FRONTON (amb pilota Penn)
TORNEIG PADEL MIXTE PIMPINELA
Obrim inscripcions des d'ara mateix:
Preu: 3€ soci / 6€ No Soci
Inscripcions aÂ resultats@atletic.org , fins el 29 de juliol a les 17.00h
NOTA: La piscina ja estarà oberta. SOCIS, recordeu que el Club us tramita el abonament de
temporada per tant sols 10€. Demaneu-lo amb antelació omplint el formulari, fent transferència i
enviant documentació aÂ info@atletic.org
Per la botifarrada del sopar, els tickets es vendràn al Bar de Solanes durant tot el dia a preu
econòmic (entrepà de botifarra + beguda).
Podreu sopar mentre escolteu la música dels CLAXON, grup de rock n' roll codinenc.
FEM ESTIU, FEM ATLÈTIC!!!
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DISSABTE 9 DE JULIOL: TORNEIG FRONTONKIDS
L'Atlètic no para per aquesta època. Una nova edició del FRONTON KIDS ja està al caure: la V
edició del Torneig Infantil FRONTÓN KIDS es farà el proper dissabte 9 de juliol. Un torneig
adreçat a tots els nois i noies que vulguin practicar aquest històric esport.
Obrim inscripcions desde ara mateix:
Preu: 3€ soci / 5€ No Soci
Inscripcions aÂ resultats@atletic.org , fins el dimecres 6 de juliol a les 17.00h
(especificant l'edat i si disposeu o no de raqueta)
Molt bon estiu a tothom!!

2/2

