
CLUB ESPORTIU MARISTES RUBÍ 

MINI MASCULÍ I MINI FEMENÍ 

 

Rubí, 27 d’octubre de 2017 

Benvolgudes famílies, 

 

Com sabeu, des de la coordinació de bàsquet hem proposat a diversos equips de la secció la 

participació al torneig TIM Andorra, que pels minis es celebrarà del 27 al 29 d’abril. Us 

adjuntem tota la informació necessària i us demanem que retorneu la butlleta que trobareu al 

final d’aquest document per acreditar que heu rebut la informació i esteu interessats en 

l’activitat.  

El torneig té un cost de 147€ que caldrà fer efectius en dos pagaments. El primer, del 

50%, caldrà portar-lo en efectiu a l’oficina abans del 17 de novembre: és important respectar 

aquesta data límit perquè així us podrem fer entrega d’un talonari de loteria que us pot servir 

per finançar la quota del torneig. El segon pagament cal que el feu abans del 9 de març. Cal 

que tingueu en compte que si algun jugador vol anul·lar la seva inscripció haurà d’avisar amb un 

mínim de 30 dies d’antelació si vol que la organització li retorni els diners de la inscripció.  

Us informem també que existeix una oferta de viatge d’anada i tornada en autocar 

organitzat per TIM Andorra, que té un cost de 37€/persona. Si hi esteu interessats, us heu de 

posar en contacte amb el coordinador perquè ho gestioni abans del 9 de març.  

Per últim, us informem que, com a menors d’edat, cal que els jugadors portin un permís 

per viatjar a l’estranger signat i segellat pels Mossos d’Esquadra. Aquest document té una 

validesa de tres mesos, així que és important que el demaneu a comissaria a partir de febrer i 

no abans.  

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 

 

Equip de coordinació – Secció de bàsquet 

CE Maristes Rubí 

 

Jo, _______________________________, tutor/a de ___________________________, 

he estat informat de l’activitat del torneig del TIM Andorra i autoritzo el meu fill/la meva filla a 

participar-hi.  

 

 

 

(Signatura) 

 



CLUB ESPORTIU MARISTES RUBÍ 

INFANTIL FEMENÍ I CADETS MASCULÍ I FEMENÍ 

 

Rubí, 27 d’octubre de 2017 

Benvolgudes famílies, 

 

Com sabeu, des de la coordinació de bàsquet hem proposat a diversos equips de la secció la 

participació al torneig TIM Andorra, que per les categories d’infantil a cadet se celebrarà del 

25 al 27 de maig. Us adjuntem tota la informació necessària i us demanem que retorneu la 

butlleta que trobareu al final d’aquest document per acreditar que heu rebut la informació i 

esteu interessats en l’activitat.  

El torneig té un cost de 147€ que caldrà fer efectius en dos pagaments. El primer, del 

50%, caldrà portar-lo en efectiu a l’oficina abans del 17 de novembre: és important respectar 

aquesta data límit perquè així us podrem fer entrega d’un talonari de loteria que us pot servir 

per finançar la quota del torneig. El segon pagament cal que el feu abans del 13 d’abril. Cal que 

tingueu en compte que si algun jugador vol anul·lar la seva inscripció haurà d’avisar amb un 

mínim de 30 dies d’antelació si vol que la organització li retorni els diners de la inscripció.  

Us informem també que existeix una oferta de viatge d’anada i tornada en autocar 

organitzat per TIM Andorra, que té un cost de 37€/persona. Si hi esteu interessats, us heu de 

posar en contacte amb el coordinador perquè ho gestioni abans del 9 de març.  

Per últim, us informem que, com a menors d’edat, cal que els jugadors portin un permís 

per viatjar a l’estranger signat i segellat pels Mossos d’Esquadra. Aquest document té una 

validesa de tres mesos, així que és important que el demaneu a comissaria a partir de febrer i 

no abans.  

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 

 

Equip de coordinació – Secció de bàsquet 

CE Maristes Rubí 

 

Jo, _______________________________, tutor/a de ___________________________, 

he estat informat de l’activitat del torneig del TIM Andorra i autoritzo el meu fill/la meva filla a 

participar-hi.  

 

 

 

(Signatura) 

 


