FEDERACIÓ CAT ALAN A D ’ESCACS

Benvolguts,
Us informem que el dissabte 27 de maig s’organitza tant a Girona com a Tarragona un
seminari/taller d’escacs de les deu del matí a les set de la tarda, al Caixaforum de cada
ciutat.
Organitza la Fundació Kasparov, amb la col·laboració de l’Observatori d’Escacs i
Educació de la Universitat de Girona i la Federació Catalana d’Escacs.
Els ponents que impartiran els tallers són molt interessants, recordeu els que vam
organitzar amb en Jaureguizar... (podeu trobar més informació sobre ells a la web de
l’esdeveniment).
Us passem l’enllaç per tal que us pugueu inscriure a l’activitat, així com consultar més
informació.
https://kasparovfundacionajedrez.com/catalunya/
La Federació Catalana d’Escacs ha negociat un preu especial amb descompte per a tots
els qui esteu implicats en el projecte “Escacs i escola” i per als monitors de la Federació
Catalana d’Escacs. Aquest preu són 65€; per tant, no feu cas dels altres imports que
s’especifiquen al web (ni dels 180€, ni dels 120€, ni dels 90€). En el cas d’estar
interessats en participar-hi, podeu trucar a l’oficina de la FCE (933.185.926) i us
facilitarem el cupó personal que haureu d’introduir per tal que us apliquin l’esmentat
preu de 65€ (a l’assumpte indiqueu Fundació Kasparov).
Us animem a participar-hi, així com també us demanem la vostra ajuda per tal de
difondre la informació a tots aquells als quals cregueu que els pot interessar!
Gràcies i fins aviat,
Josep Serra i Marta Amigó
Federació Catalana d’Escacs
C/ Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats)
08030 Barcelona
AVÍS LEGAL: La informació continguda en aquest missatge de correu electrònic és confidencial i pot incloure dades de caràcter
reservat. Aquesta informació va dirigida únicament al seu destinatari. L’accés o el seu ús per part d’una altra persona no
autoritzada pot ésser il·legal. Si no és Vostè la persona destinàtaria, si us plau, esborreu-ne el contingut. D’acord amb la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, li comuniquem que la seva adreça de correu electrònic forma part del nostre fitxer
automatitzat per poder mantenir el contacte amb vostè. Si vostè vol oposar-se, accedir, cancel·lar o rectificar les seves dades
posi’s en contacte amb la FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS al telèfon 93 318 59 26.
AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje de correo electrónico es confidencial y puede revestir el carácter de
reservada. Está destinada exclusivamente a su destinatario. El acceso o uso de este mensaje, por parte de cualquier otra persona
que no esté autorizada, pueden ser ilegales. Si no es Ud. La persona destinataria, le rogamos que proceda a eliminar su contenido.
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, le comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte de
nuestro fichero automatizado con el objetivo de poder mantener el contacto con Ud. Si desea oponerse, acceder, cancelar o
rectificar sus datos, póngase en contacto con la FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS al teléfono 93 318 59 26.

