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CIRCULAR FAMÍLIES DUATHLON FAMILIAR

El  proper  dia  14  de  juny  del  2017  celebrarem  en  les  pistes  noves
d'atletisme de Quart de Poblet el “DUATHLON FAMILIAR”. Els alumnes/as, aquest
dia sortiran del centre a les 9:10 hores al costat de la Policia i una Batucada cap a
les pistes, juntament amb els pares/mares/germans i professors/as. A les 13:00
hores aproximadament tornarem al centre tots junts amb la policia.

Els  dies  anteriors  a  l'ESDEVENIMENT,  els  tutors/as  lliuraran  als  seus
alumnes/as  la  seva  samarreta  serigrafiada  i  el  seu  dorsal  amb el  seu  adhesiu
commemoratiu del Duathlon. El dia de l'ESDEVENIMENT cada alumne/a acudirà al
centre  amb la  seva  SAMARRETA i  DORSAL,  i  els  alumnes/as  de 4º,5º  i  6º  de
Primària, a més, portaran BICICLETA i CASC i en ells un adhesiu amb el dorsal que
se li va assignar.

Des de l'organització es recomana que en l'Etapa d'Infantil cada nen/a porti
la seva gorra, l'esmorzar i aigua en una bossa de plàstic amb el seu nom i que al
matí  se li  posi  crema solar  a  casa.  Per  a  l'Etapa de Primària cada alumne/a
portarà l'esmorzar, gorra, aigua, i crema protectora en la seva motxilla. La zona
estarà condicionada amb carpes, perquè hagin zones d'ombra.

Per  a  la  realització  de  l'esdeveniment  necessitem  saber  què
pares/mares/germans  van  a  participar  corrent  junts  als  seus  fill/as  i  quins
pares/mares/germans van a ser voluntaris.
Que significa ser participant? Significa que correré al costat del meu fill/a agafat
de la mà.
Que  significa  ser  voluntari?  Significa  ajudar  a  l'organització,  muntatge,
desenvolupament i recollida de tot el material de l'esdeveniment des de les 7:30
hores del matí finas a les 14:00 hores.
Puc ser voluntari i participant alhora? SI

D/Dña:_____________________________________________

Pare/Mare de l'alumne: ________________________________

Vaig a participar en el DUATHLON FAMILAR como: Marca la teva opció o opcions

a) Participant

b) Voluntari



                                 PLANNING DE L'ESDEVENIMENT

9:10 hores: Sortida cap a les pistes
9:30 hores: “Carrera de 3 anys i 4 anys Infantil”
9:50 hores: “Carrera de 5 anys Infantil i 1er Primària”
10:15 hores: “Carrera de 2on i 3er Primària”

10:30 hores: LLIURAMENT DE PREMIS Participants 3,4,5 anys i 1º,2º,3º Primari
                    LLIURAMENT DEL PREMI Guanyador/a MASCOTA Infantil

11:00 a 11:20 hores: “CLASSE DE ZUMBA” per a tots els assistents.

11:30 hores: “DUATHLON FAMILIAR” 4º Primària
12:00 hores: “DUATHLON FAMILIAR” 5º Primària
12:30 hores: “DUATHLON FAMILIAR” 6º Primària

12:50 hores: LLIURAMENT DE PREMIS Participants de 4º,5º i 6º Primari
                    LLIURAMENT DEL PREMI Guanyador/a MASCOTA Primària

13:00 hores: “Sortida al centre” tots junts.


