
 

 

3a. GALA LIMA-HORTA BÀSQUET NADAL 2017 

DISSABTE 16 DE DESEMBRE 21'30h 
PAVELLÓ VIROLAI 

Us convidem a la 3a. Gala Lima-Horta Bàsquet, per celebrar la temporada 2016/17 i reconèixer alguns membres 
(jugadors/es, tècnics, col·laboradors, ...) del nostre col·lectiu. 

 Tiquet Gala 5 euros 
El preu de tíquet és en concepte de DIA del CLUB i dona dret a l'assistència a la Gala. 

Us proposem que cada família porti i comparteixi amb el seu equip el sopar  
(menjar i beguda, NO ES GARANTEIX EL SERVEI DE BAR).  

 
La inscripció cal fer-la abans del 13 de DESEMBRE i estarà confirmada un cop efectuat l’ingrés al compte del club  

nº ES72 2100 0812 1202 0068 7759, indicant nom i cognom de l’assistent. 
 

Lliureu aquest full d’inscripció via mail a jfausma@hotmail.com o directament al vostre entrenador. 

Nom i cognom JUGADOR/A____________________________________________Total d'Assistents________________  

Equip_________________________Mail_________________________________     Telèfon_________________________ 

 

LÍMIT ASSISTENTS 300 PERSONES. DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ 13 de DESEMBRE 
per a qualsevol dubte contacteu amb David Cuartero al telèfon 654 190 766 o amb Jordi Faus  al 650 338 566 
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