3 i 4 de desembre de 2010

Aquesta setmana, la majoria d'equips no juguen partit
Ha arribat l'esperat pont de la puríssima. És per això que aquest cap de
setmana només es disputa un partit de lliga (sènior masculí) i un partit ajornat
el divendres (sènior femení). Us esperem al pavelló!
La resta d'equips aprofiteu per carregar les piles i tornar-hi amb força la
setmana vinent!

La setmana que ve cal retornar la loteria de Nadal
Cada talonari són 600.000€, si toca la grossa ;-)
Com cada any per aquestes dates, els jugadors/es, entrenadors/es i altres
persones del club venen participacions de loteria. Enguany, el número de la sort
és el 15.401. A més a més, les persones que compren la butlleta participen en
el sorteig d'un ordinador ultraportàtil.
Un cop venuts els tiquets, cal retornar la matriu del talonari i fer entrega dels
diners recaptats al delegat/ada de l'equip, abans del dia 13 de desembre. Molta
sort a tothom!!

El guanyador/a del pernil, divendres amb el cuponàs de l'ONCE
Entre totes les persones que s'han donat d'alta i han fet un comentari al web
abans de l'1 de desembre, hi ha una espatlla de pernil en joc. La persona
afortunada es coneixerà segons el sorteig de l'ONCE del divendres 3 de
desembre. Clica per veure quins números tens reservats...
Encara que no hi hagi cap pernil en joc, us podeu seguir donant d'alta i fent els
vostres comentaris. El web comença a ser un pavelló virtual!

Secretaria Virtual
La Secretaria Virtual és la manera més ràpida i còmoda de fer consultes,
peticions, tramitar incidències, etc. Podeu fer-ne ús quan i on us vagi bé, des
d'internet.
Si ho preferiu, també us podem atendre presencialment, dins el següent horari
d'oficina: secretària: Anna Cervera. Dilluns i dijous de 17,30h a 18,30h.
Divendres de 18h a 19h

Consulteu la classificació dels equips al nostre web
Podeu consultar la classificació dels diferents equips federats a la pròpia pàgina
web del club. Les dades estan actualitzades gràcies a un component informàtic
que les llegeix directament del web de la Federació Catalana d'Handbol. Per
aquest motiu, us resultarà més còmode consultar les classificacions dels
diferents equips aquí que navegar per cada categoria i grup al web de la FCH.

Sant Esteve FM
"La ràdio del club"
La nostra pàgina web no té una emissora pròpia, sinó que, amb els programes
preferits de la gent del club, elabora una programació 24h perquè sempre que
us hi connecteu pugueu sintonitzar un bon programa.
Quin és el teu programa preferit?

Reviseu al web els possibles canvis d'horaris

SÈNIOR FEMENÍ - CH SANSA
Divendres, 3 de desembre de 2010 a les 21:30h. P. Els Quatre Hereus, Sant Esteve de Palautordera.

SÈNIOR MASCULÍ - CH SANT ESTEVE SESROVIRES
Dissabte, 4 de desembre de 2010 a les 18:00h. P. Els Quatre Hereus, Sant Esteve de Palautordera.

Butlletí ChStEsteve - versió impresa

Vegeu la versió web a chsantesteve.cat/butlleti

