
 

 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Ja s’acosta l’inici de la temporada 2016-2017 i ja estam perfilant els inicis dels entrenaments i 

les activitats a fer. En primer lloc, i com les temporades anteriors, per l’èxit i acceptació per part 

dels jugadors/es, tornarem a fer l’Stage de la Colònia de Sant Pere. Enguany, es faria el cap de 

setmana del divendres 16 de setembre des de l’horabaixa fins el diumenge 18 de setembre al 

migdia. Per tal de poder fer aquest Stage, hem de fer una reserva a la Casa de Colònies de la 

Colònia de Sant Pere, el preu de l’Stage seria de 80€ i es faria amb els equips de les categories 

Mini, Infantil, Cadet i Júnior tant en masculí com en femení. El preu inclou pensió complerta 

fins el dinar del darrer dia. L’anada a la casa de colònies seria amb autocar el divendres 16 (a 

confirmar hora de sortida), i volem repetir l’experiència  del dinar del diumenge com a inici de 

temporada juntament amb els pares i mares, i que la tornada es faci amb cotxes particulars. El 

dinar del darrer dia seria de 8,50€ per persona, els jugadors/es ja el tenen inclòs en el preu 

total de l’Stage. 

 

Per confirmar l’assistència podeu enviar un correu electrònic a: esporlesbasquet@gmail.com o 

bé un watsapp o un sms al telèfon del coordinador 606.622.156 (Marc Estelrich), posant el 

nom del jugador/a que assistirà i el nom o noms dels familiars que pujarien a dinar el darrer dia 

a la Colònia de Sant Pere i si us quedarien places lliures en el cotxe per baixar algun jugador/a 

més si fos el cas. 

 

El divendres dia 29 de juliol hem de fer la reserva definitiva i necessitam 

una resposta de totes les famílies per saber el nombre de reserves que 

hem de fer, tant de l’Stage com del dinar del darrer dia. 

 
Per  facilitar el pagament de l’Stage, us proposem fer dos pagaments de 40€  mitjançant ingrés 

al número de compte de la caixa ES04-2100-0785-21-0200051050 ó bé un sol pagament de 80€. 

El primer pagament de 40€ servirà com a reserva de l’assistència a l’Stage, els que vulguin fer 

un sol pagament de 80€ s’haurà de fer en el primer termini per tenir la reserva a l’Stage. 

 

 Primer pagament de 40€ ó pagament únic de 80€ abans del 15 d’agost. 

 En el seu cas, segon pagament de 40€ abans del 10 de setembre. 

 

És molt important la confirmació d’assistència a l’Stage per poder 

reservar les places, per a qualsevol dubte telefoneu a en Marc Estelrich 

606.622.156. 

Atentament, 

Marc Estelrich 

Coordinador E.B.C. 


