XXXVIII CURSA ARRELS
Benvolgudes famílies:
L’edició número XXXVIII de la nostra CURSA ESCOLAR, ja la tenim a tocar. Com ja us vam
comunicar a la carta de comanda dels polvorons al desembre, la data de celebració serà el diumenge 10
de febrer.
Primer de tot volem animar a tots els nens i nenes, pares, mares i antics alumnes a que hi participeu, ja us
podeu començar a entrenar!
També us volem demanar la vostra col·laboració per si en la vostra empresa, comerç o negoci teniu la
possibilitat de col·laborar amb obsequis per donar a tots els participants i de pas publicitar-lo. Qualsevol
quantitat serà benvinguda i agraïda. Podeu fer-nos arribar les vostres aportacions a l’escola o contactant
amb els mestres d’Educació Física o l’Ampa.
Les inscripcions les podeu fer per a partir de dilluns 28 de gener de 17h a 17:30h, fins dijous 7 de febrer a
les 17:30 (ens reservem el dret d’acceptar inscripcions fora de termini). Tindrem dos punts d’inscripció:
E. INFANTIL: entrada habitual d’Infantil (Cardenal Tedeschini)
PRIMÀRIA I ESO: entrada de Can Ros (sortida alumnes o pel pati).
El preu de la inscripció és de 3’50€. Per cada inscripció teniu un petit obsequi.
Preguem feu la inscripció en els llocs i horaris donats. En una mateixa butlleta podeu apuntar més d’un
corredor/a de diferents categories. Retalleu i aprofiteu la butlleta d’inscripció (podeu fotocopiar-la).
Reviseu bé els documents d’informació amb els horaris, reglament i plànol del recorregut.
Us recordem que després de l’entrega de trofeus hi haurà un sorteig de productes cedits pels comerços
del barri i altres empreses.
Com el curs passat, qui vulgui tindrà l’oportunitat de fer una donació de sang a la biblioteca de l’escola,
gràcies al projecte dels alumnes de 1r d’ESO.
Esperem que hi participeu corrent, aportant obsequis i sobretot acompanyant-nos durant tot el matí
d’aquest diumenge en que l’escola s’obre al barri, no us oblideu del sorteig final!!
Podeu descarregar els documents d’inscripció i informació a la pàgina web de l’escola
www.escola-arrels.cat. No dubteu a contactar amb nosaltres per qualsevol dubte.
Moltes gràcies per la vostra atenció.
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