DIVENDRES

13 DE SETEMBRE
19.00h Inauguració de les XXXIII 24 Hores de
Natació. Acte de benvinguda i primers relleus. Hi
participen esportistes, personatges i autoritats
locals.
19.15h Concurs de Postres. Mmm...! Presenta
les postres més dolces! Únic requisit: que siguin
casolanes! Vine a portar-les a la recepció del
Club. Entrada lliure.
19.30h Màster class de Ciclo Solidària. Vine a
pedalejar amb el Tàrraco!
Classe oberta tothom. Aportació solidària per
la Fundació Esclerosis Múltiple. Reserva la teva
bici a la recepció del Club. 5€.
19.30h Exposició de banyadors de competició
de natació artística. Lluentines, cristalls de
Swarovski i dissenys propis!
19.30h Maquilla’t com una sirena! Taller de
maquillatge facial de la secció de natació artística
per a l’aigua! Posa’t guapa!.
19.30h Vine a conèixer l’aikido! Gaudeix d’una
divertida i entretinguda sessió d’aquest art
marcial. Classe oberta per a tota la familia, petits
i grans. Només cal portar roba còmoda. Entrada
lliure.
21.00h Graellada popular. Pintxos, xistorra i
llonganissa amb xips. Acompanyat de pa i vi,
PVP.: 7,5€. També farem entrepans i tindrem
cuina oberta fins les 00.00h.
23.00h Nit de Discoteca amb JANO DJ & Events.
A la nit, ballarem amb la nostra Discoteca i amb
els millors temes d’ahir i d’avui. Tots els estils
per a joves i grans amb el nostre DJ. Celebra la
festa del Tàrraco!

DISSABTE

14 DE SETEMBRE
08.00h Esmorzar del Tàrraco.
Després de les primeres 12h de natació,
necessitarem un bon esmorzar!
09.00h a 13.00h I Open TT Mossén Serra. Torneig
de tennis taula oberta a socis i no socis no federats. Inscripcions a la recepció del Club, fins el dia
13 de setembre. Obert a tothom, entrada lliure.
10.00h Zumba per a tots! Màster class de Zumba
per a petits i grans, vine amb qui vulguis a passar-t’ho bé! Classe oberta tothom.
10.00 Judo amb família!
Vine a provar aquesta activitat, pels més joves
i/o també pels grans! Només cal que portis roba
còmode. Classe oberta a tothom.
11.00 a 13.00h Travessia Indoor.
Apunta’t a aquesta travessia i gaudeix de
la natació amb el teu Club de sempre!
12.00h Festa Aquàtica Infantil. Els més petits es
tiraran per tobogans, inflables i molta música!
Patrocinada per Aunar Group.
12.30h Pilates. Millora la teva flexibilitat. Farem
moviments controlats i coordinats amb la respiració, per tonificar i millorar la flexiblilitat.
Classe oberta tothom.
De 13.00h a 15.00h Vermut aquàtic. Vine a fer el
vermut amb la millor música!
PVP.: 2,5 euros Inclou vermut, olives i xips.
13.30h Sardinada i Fideuà Popular. Vine a
celebrar les 24 hores amb una bona Fideuà o una
sardinada! Sardinada: 5,75 € / Fideuà: 7,50 €.
Tot acompanyat d’una llesca de pa, xips, vi, all i oli
per la fideuà i, a les postres, meló.
15.30h Campionat de Dòmino.
Inscriviu-vos a la recepció del Club.
15.00h Partit de Waterpolo Infantil/Aleví
16.00h Partit de Waterpolo masculí.
CN Tàrraco – Equip de Segona Catalana
17.00h Presentació dels Equips CN Tàrraco
Vine a conèixer els equips de totes les seccions del
Tàrraco que competiran la temporada 2019-2020.
Entrada lliure.
18.00h Sorteig d’un pernil i lot de vins.
No et perdis la rifa i molta sort! Participa amb
diversos números per només 1 euro. Per rebre el
premi cal ser present al sorteig.
18.15h Gran Exhibició de Natació Artística. Participació de tots els grups i les Màsters de la secció.
19.00h Cloenda de les XXXIII 24h de Natació,
un membre de la Fundació Esclerosis Múltiple
nedarà el darrer relleu de la jornada.

