
ATENCIÓ! DATA LÍMIT INSCRIPCIONS 29 D’ABRIL DE 2014! 

LLIUREU LES INSCRIPCIONS A L’AMPA O SECRETARIA DE L’ESCOLA 

 

Benvolguts pares i mares,        Abril de 2014 

La 6a edició de la Festa Esportiva de Manresa es celebrarà el proper dia 11 de maig de 2014 a 

la zona esportiva municipal del Congost. 

Hem preparat una oferta d’activitats ben àmplia: bàsquet, futbol, atletisme (reservat pels més 

petits) i escacs. A més, hi haurà la possibilitat de tastar el Rugby, el Beisbol, Escalar al 

Rocòdrom, exhibició de gimnàstica, exhibició d’arts marcials. 

L’ organitza la FAMPA amb la imprescindible aportació dels pares i mares implicats que treballen 

de forma desinteressada. Per cobrir el pressupost de la festa, que inclou l’esmorzar, 

l’assegurança, atenció mèdica i presència de monitors i àrbitres, s’ha fixat un: 

Preu d’inscripció de 2 Euros per participant 
(l’AMPA us indicarà com podeu fer el pagament) 

La idea de la festa és que tots els nens i nenes de les escoles públiques de Manresa puguin 

disfrutar d’una matinal completament lúdica amb l'esport com a element principal, 

sense cap mena de competició. L'objectiu principal és, doncs, passar-ho bé fent esport. 
(Retalleu per la línia de punts) 

6a FESTA ESPORTIVA DE MANRESA - BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 

Jo (nom i cognoms del pare/mare/tutor) ................................................................................. 

Autoritzo a (nom i cognoms del nen/a participant).................................................................... 

Amb número de targeta sanitària* (Targeta de l’ICS)..................................................... 
(Aconsellem adjuntar Fotocòpia de la Targeta Sanitària per evitar errades) 

 

A participar en la modalitat        BÀSQUET (de 1er a 6è)                 FUTBOL (de P5 a 6è) 

(només 1 modalitat per participant)       ATLETISME (només P3, P4 i P5)         ESCACS(de 1er a 6è) 

(Encara que s’estigui inscrit en alguna de les modalitats -bàsquet, futbol, atletisme i escacs- es podrà accedir al patinatge i escalada ja que no s’organitzaran 

horaris ni grups per aquestes activitats) 

A la Festa Esportiva de Manresa el pròxim 11 de maig de 2014 de 10:00 a 14:00 

CEIP:.................................................CURS:..................................................    

Firma Pare, Mare o Tutor Legal:........................................................................ 

Mòbil de contacte durant la Festa:..................................................................... 

       Vull col·laborar amb l’organització! Telèfon:..................E-Mail:...................... 
            (Necessitem MOLTS pares i mares engrescats que ens ajudin el dia de la festa, deixeu-nos les vostres dades i us contactarem) 

 

*En cas de que el vostre fill/filla estigui inscrit en una mútua privada, la vostra sigantura en aquesta butlleta exhimeix a l’organització de la responsabilitat 
d’assegurar-lo i accepteu que la vostra mútua es faci càrrec d’un eventual accident 


