ESCOLA ARRELS
Cardenal Tedeschini, 70, 76-80
Tel. 933 524 454
Fax 933 524 757
08027 Barcelona

25 de Febrer de 2014
Benvolguda família,
El proper diumenge 9 de març de 2014, la nostra escola organitza la
XXXIII CURSA ESCOLAR ARRELS, amb la participació de nois i noies de 3 a 17
anys, d’aquesta o d’altres escoles, així com els pares i mares dels nostres alumnes.
És la cursa amb més tradició del barri de Sant Andreu i així va ser reconeguda en
la Nit de l’Esport l’any 2006, per l’Ajuntament de Barcelona, amb motiu de la
celebració de l’edició número XXV.
La inscripció serà de 2,50€ i un llibre (que no sigui escolar, ni
enciclopèdia) i començarà el dimecres dia 26 de febrer fins el proper divendres
dia 7 de març, de 17h a 17:30h per l’entrada de Can Ros. Ompliu totes les dades
de la butlleta, excepte la columna ombrejada. Per cada inscripció tenen un
obsequi. El llibre, que serà destinat a la campanya Solidària amb BAYANIHAM
(Filipines), el podeu dipositar a les capses que hi hauran habilitades al mateix punt
d’inscripció. Podeu utilitzar la mateixa butlleta per inscriure altres nens/es que no
siguin de l’escola (fotocopieu-la si necessiteu més espai). Al tríptic adjunt podreu
veure els horaris i d’altres informacions.
També podeu col·laborar amb obsequis de la vostra empresa per als
participants, ja que cada vegada és més difícil aconseguir regals.
En finalitzar l’entrega de trofeus, es farà un sorteig de lots de productes
de diferents comerços del barri i empreses que han col·laborat. Serà indispensable
presentar el dorsal en cas de ser premiat (consulteu el tríptic).
La setmana vinent us donarem instruccions més acurades per a tenir en
compte aquest dia.
Esperem comptar amb la participació dels vostres fills/es i la vostra!
Restem a la vostra disposició per a facilitar-vos qualsevol informació que
necessiteu. Gràcies per la vostra atenció.
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