GUIA DEL PARTICIPANT VS 2017
Participants del 25è Vòlei Sorra Ciutat d’Igualada,
En aquesta guia trobareu tota la informació per a gaudir de tots els esdeveniments, novetats i
actes preparats per fer d’aquest cap de setmana uns dies per recordar.
OBSEQUIS PER ALS PARTICIPANTS






Samarreta del torneig
Tiquet de beguda per equip addicional
Obsequi especial: 25a edició
Número pel sorteig de les finals
Entrada per 2€ a la piscina municipal de Santa Margarida de Montbui (2km des del
Parc de Valldaura) ensenyant el DNI a càrrec de Basic Ona




Tríptic de
torneig*
Mocador gentilesa



Regal gentilesa

per entrar al sorteig per un cap de setmana amb el cotxe del

(*): Per tal d’entrar al sorteig s’haurà de respondre el tríptic i deixar-lo a una urna a
organització.
PROGRAMA DEL TORNEIG
Divendres 7 de juliol
17h – 00h aprox: partits de grups
21h: Botifarrada popular al Parc de Valldaura (4 euros)
Dissabte 8 de juliol
8h – 14h: partits de grups
14h: tradicional paella popular al Parc de Valldaura (Tiquets al bar a 4€ i a 5€ amb sangria)
Mmmmmmmmmmmm paeeeeeeellaaaaa!
14h – 2h aprox: partits de grups
Diumenge 9 de juliol
8h- 10h: partits de grups

A partir de les 16:00h repartiment dels tiquets pels sorteig. Només entraran al sorteig aquelles
persones que hagin vingut a recollir el tiquet el diumenge. A partir de les 17:00h aprox. es
començarà a realitzar el sorteig.
10h-19.30h: partits de fases eliminatòries i finals.*
20h: entrega dels trofeus als guanyadors de cada categoria
(*): Tots els finalistes de les categories d’elit hauran de jugar amb la samarreta del torneig que
serà facilitada per la organització del Volei Sorra.

SORTEJOS DURANT LES FINALS
-

Pastis de llaminadures per al nom i la disfressa més original

-

Cafetera de Vending Martínez Lavazza

-

Viatge valorat en 200 euros per a dues persones amb destí a escollir amb la
col·laboració de Finalia

-

Xec regal per escollir qualsevol dels tractaments a càrrec de Global Salut

-

2 pernils càrrec d’Igualada Vòlei Club

-

Packs Aneto

Organitza: Igualada Vòlei Club

Col·labora: Diputació de Barcelona, Patronat Municipal d’Esports
d’Igualada

