Estimats pares de l’escola i atletes del club,
Al igual que als darrers anys, amb l’arribada del Nadal, organitzarem la III Jornada
Lúdica de Nadal.
El proper diumenge 16 de desembre, coincidint amb el Campionat de Badalona
d’Atletisme d’Hivern, us convoquem a les nostres pistes de 16:00 a 18:00 hores.
La jornada consistirà en diverses activitats que us presentarem aquell mateix dia
per tal que entre tots entrellacem noves amistats i formem un club on tots els
atletes, ja siguin grans o petits, es vagin coneixent millor. Els pares i mares estan
inclosos a participar en aquesta jornada.
També, el mateix diumenge 16, es sortejaran diversos lots de Nadal, que
realitzarem amb la col·laboració de tots vosaltres.
Hi haurà dos tipus de lots:
a. Lots petits que es sortejaran entre els atletes que hagin col·laborat amb
l’aportació d’algun producte.
b. Es sortejarà un lot gran mitjançant tiquets que podreu adquirir quan s’acabin els
entrenaments o bé el mateix dia 16 a la pista. El preu d’aquest tiquet és d’1 €.
Instruccions:
Què hem de fer? Cada un dels atletes ha de portar un producte per l’elaboració
d’un d’aquests lots nadalencs.
Què ha de portar cada atleta? A cada categoria se li ha assignat un producte,
aquests han estat els següents:
 Prebenjamins i benjamins: Dolços, torrons, neules, bombons,
polvorons, olives, navalles, escopinyes…
 Alevins: licors o begudes, moscatell, cava o cava infantil, vi, cafè…
 Infantils i cadets: embotits, galets, dàtils…
 Juvenil a Veterà: melmelada, patés, fruita en almívar…
NOTA: No es podrà portar cap tipus de producte que requereixi estar dins d’una
nevera.
On deixem els productes? Es deixaran a Secretaria abans o desprès de
començar l’entrenament.
Quan hem de portar els productes assignats? A partir del dilluns 3 fins al
divendres 14 de desembre.
Esperem la vostra col·laboració i participació.
Entrenadors de la UGE Badalona

