Tens entre 8 i 15 anys? Vols venir una estona a divertir-te amb el
bàsquet?
Si és així apunta’t i vine a la DIADA DE NADAL! Farem tecnificació de tir,
domini de pilota, jocs alternatius, concursos de 3x3, tir i... moltes coses
més!
Horari: dia 29 de desembre de 10 a 17h, inclou dinar al bar del camp
d’esports on podeu triar entre hamburguesa o pepito.
Preu: 5€
Podeu apuntar-vos retornant aquest paper emplenat de dilluns a divendres de les 17:30 a les 19:30 o donar-lo al vostre entrenador fins dia 21 de desembre al pavelló o enviant un missatge o whatsapp al 617853515 (Rafa).
Nom ....................................................................................................................................
Edat.................... Ha jugat mai a bàsquet? SI / NO
Dinar : PEPITO / HAMBURGUESA
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