
—Futbol sala
—Bàsquet
—Masterclass d’estils:

llatí, reggaeton,
aeroboxing, dance
i merengue

Divendres 6 d’abril de 2018, a les 22 h
Pavelló Municipal Joan Creus
Per a joves de 12 a 25 anys

Participa-hi!



Divendres 6 d’abril de 2018, a les 22 h
Pavelló Municipal Joan Creus
Per a joves de 12 a 25 anys

Tres activitats simultànies per a cada franja d’edat
—Primera franja d’edat:

de 1r d’ESO a 2n de batxillerat (de 12 a 18 anys)
—Segona franja d’edat:

de 18 a 25 anys
Els joves podran participar a les activitats que vulguin i en el moment que vulguin, 
amb les limitacions de temps i normatives imprescindibles. Hauran de registrar-se 
signant el revers d’aquest díptic, els menors de 16 amb autorització dels seus tutors.
De 22 a 22.30 h
—Presentació de l’acte
De 22.30 a 23.30 h
—Activitats esportives de la 1a franja edat (de 12 a 18 anys)
De 23.30 a 00.30 h 
—Activitats esportives de la 2a franja d’edat (de 18 a 25 anys)
De 00.30 a 00.45 h
—Sorteig i acomiadament de l’acte

Inscripció a la jornada
Jo             

major de 16 anys  i amb DNI        

vull participar en les activitats proposades pel dia de l’activitat física a Ripollet, el dia 6 
d’abril de 2018, al Pavelló Municipal Joan Creus. Amb aquesta signatura, accepto les 
normes de funcionament i participació d’aquesta jornada.

Signatura

Autorització tutor/a
menors de 16 anys
Jo             

amb DNI          

com a pare/ mare/ tutor legal de           

autoritzo el meu fill/a a participar en les activitats proposades pel dia de l’activitat física 
a Ripollet, el dia 6 d’abril de 2018, al Pavelló Municipal Joan Creus. Amb aquesta 
signatura, accepto les normes de funcionament i participació d’aquesta jornada.

SignaturaActivitat per a la gent gran
Passejada i parada als Pinetons per fer estiraments
A les 10 h
—Trobada a la pl. de Joan Abat (Pavelló Joan Creus)

i recorregut fins al parc dels Pinetons
—Estiraments i activitat física dirigida

A càrrec del dr. Mampel
A les 11.30 h
Finalització de l’activitat

+

—Participació lliure i rotatòria
—Sorteig de material esportiu
—Regals per a totes les persones 

participants

Més informació
pame-ripollet.org
#DMAF18ripollet


