Escola de Judo Ana Hormigo

Assunto: Copa de Espanha Ciudade Don Benito - Badajoz 2021

Data: 22-04-2022

Vimos por este meio convocar os atletas abaixo descritos para participar na Copa de Espanha
Ciudade Don Benito - Badajoz, nos próximos dias 13 e 14 Maio de 2021 no Ciudad Deportiva de Don
Benito. Avenida del Deporte, 06400, o valor a pagar para a referida atividade será de 20,00 € (vinte euros)
pagos no dia da viagem.
Maria Bernardino -48 Kg

Carlos Gregório -60 Kg

Afonso Dias -81 Kg

Treinadores: José Duarte
13 de Maio: Saída - Castelo Branco às 15 h e em Alcains às 15:15 h em locais a combinar;Alojamento e
Alimentação no local da dormida e da competição.
14 de Maio: Regresso - 21:30 h (previsto) em casa dos atletas, após viagem imediatamente a seguir a
um treino conjunto.
Refeições - O clube comparticipa os pequenos almoços, os almoços e os jantares.Devem os atletas levar
alimentação para lanches e viagem. Obrigatório: Cartão de Cidadãoou Bilhete de Identidade, Cartão
Europeu de Saúde, Equipamento Oficial do Clube completo, (Quem não possui deverá participar
equipado com fato de treino e t-shirt do clube), Judogi branco e azul obrigatório, garrafas de água e
pequeno lanche para a competição. Obrigatório preenchimento da autorização paterna em anexo e
documento reconhecido de autorização de saída para país estrangeiro da responsabilidade dos
encarregados de educação (o clube irá fazer chegar o respetivo documento para ser assinado e
reconhecido).
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