
 

Benvolgudes mares i  benvolguts pares, 

Us fem un resum dels punts que vam comentar a la reunió sobre l’escola. 

Us convidem a navegar per la web del club per conèixer totes les convocatòries de 

competicions, resultats, reportatges fotogràfics i moltes altres dades d’interès. 

US RECOMANEM GUARDAR AQUEST CORREU, JA QUE ELS DIFERENTS ENLLAÇOS US SERVIRAN 

DURANT TOTA LA TEMPORADA 

 CALENDARI DE COMPETICIONS. Puntualment us facilitarem informació de les 

competicions que podran disputar les diferents categories. Les podreu consultar a la 

web a l’apartat de calendari (http://clubatletismetarragona.cat/calendari) fent clic en el 

dia o bé us enviarem correus electrònics. 

Per les proves del calendari de cros caldrà inscriure amb antelació al vostre fill/a. Ho 

podreu fer tot contestant el correu que enviarem de la convocatòria o als mateixos 

monitors pel mitjà que us resulti més còmode. El calendari de cros també el podeu 

consultar a la web http://clubatletismetarragona.cat/noticia/1376/calendari-cros-

escolar-temporada-2017-18, on actualitzarem puntualment la informació. 

De les proves de pista encara no us podem donar informació. Però entre els principals 

objectius continuen estant les proves de campionats de Catalunya per equips. De la 

mateixa forma us informarem puntualment de les convocatòries d’aquestes proves.  

 

 ALTRES ACTIVITATS. A banda de les competicions escollides, l’escola organitza altres 

activitats com colònies, jornades especials com la Cloenda o la jornada de minis-famílies 

de les quals us informarem donat el cas. 

 

 DESPLAÇAMENTS A LES COMPETICIONS. Sereu les famílies les responsables de portar 

els vostres fills i filles a les proves. Puntualment, el club pot organitzar viatges col·lectius 

en bus per campionats per equips en funció del nombre de participants. 

 

 ROBA. Us recordem que l’escola facilitarà samarreta de competició als nous atletes el 

primer dia de competició (depenent de la disponibilitat del proveïdor) i una samarreta 

d’escalfament a tots els nens i nenes.  

La resta d’equipaments és totalment opcional. Podreu consultar el material disponible i 

els preus a la web  http://clubatletismetarragona.cat/arxius/2017/roba2017.pdf. 

Podreu contactar amb Blanca o Jose per qualsevol gestió o consulta sobre aquestes. 

Per tots aquells que tingueu la samarreta d’escalfament de la passada temporada us 

demanem que, donat que Adelas no ha complert amb els pagaments del conveni de 

col·laboració, intenteu NO vestir al vostre fill/a amb aquesta samarreta per les 

competicions. 
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 QUOTES SOCIALS. Per tal d’evitar despeses bancàries derivades de les devolucions de 

quotes us avisarem de la data prevista del cobrament trimestral. Així, si algú preveu 

algun inconvenient, podrà comunicar aquest fet per tal de no passar la quota i consultar 

l’alternativa que millor li vagi per regularitzar la situació. 

La data prevista de cobrament de la primera quota és el pròxim 26 d’octubre.  

Us preguem que, cas de no tenir clara quina va ser la vostra opció escollida com a forma 

de pagament o la vulgueu modificar ens ho comuniqueu per correu a 

jose@clubatletismetarragona.cat.  

I tots aquells que va escollir l’opció de pagament en efectiu, ja podeu fer el mateix a 

Jose a les pistes. 

 

 ENTRENAMENTS. En  cas de pluja o fort vent els entrenaments s’anul·laran donada la 

limitació en l’ús de les instal·lacions per fer l’activitat. Dintre del possible el club 

comunicarà via e-mail la suspensió de qualsevol sessió. 

També us recordem que l’accés a pistes està totalment limitat a mares i pares, qui 

podreu seguir les activitats des de la graderia. 

 

 DADES MONITORS. Us facilitem les dades de contacte dels monitors per tal que ens 

consulteu qualsevol dubte o ens comuniqueu quelcom que considereu oportú: 

 

MINIS 
Marina 648648395 marina@clubateltismetarragona.cat 

Maria 625571214 maria@clubatletismetarragona.cat 

BENJAMINS 
Blanca 616179277 blanca@clubatletismetarragona.cat 

Alicia 678012136 alicia@clubatletismetarragona.cat 

ALEVINS 
Jose 666744232 jose@clubatletismetarragona.cat 

Nerea 663436208 nerea@clubatletismetarragona.cat 

INFANTILS 
Bernat 689661291 bernat@clubatletismetarragona.cat 

Dídac A. 622931894 diddy@clubatletismetarragona.cat 

CADETS 
Ferran 629305799 ferran@clubatletismetarragona.cat 

Jan 615887200 jan@clubatletismetarragona.cat 

 

Gràcies a tots i totes i us agraïm la confiança dipositava en el nostre club. 

mailto:jose@clubatletismetarragona.cat
mailto:marina@clubateltismetarragona.cat
mailto:maria@clubatletismetarragona.cat
mailto:blanca@clubatletismetarragona.cat
mailto:alicia@clubatletismetarragona.cat
mailto:jose@clubatletismetarragona.cat
mailto:nerea@clubatletismetarragona.cat
mailto:bernat@clubatletismetarragona.cat
mailto:diddy@clubatletismetarragona.cat
mailto:ferran@clubatletismetarragona.cat
mailto:jan@clubatletismetarragona.cat

