
     
 

 

14ª NIT DE LA UAR 
 

Benvolguts socis:  
 

Un any més la UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ organitza ¨ LA NIT DE LA UAR ¨ la nit 
de l’atletisme Rubinenc. L’acte d’aquesta 14 a  edició tindrà lloc al HOTEL 
EXE PARC de Cerdanyola del Vallès ,el dissabte 25 de Gener de 2014  a les 
20:30 hores  
 
 
En aquesta NIT es tracta de reunir-nos tots els que formem part de 
l‘atletisme  rubinenc i seguir la  tradició de la concessió de premis i 
guardons a les persones que, en mèrit al seu treball, hagin estat 
mereixedores de reconeixement. 
 
Prec accepteu aquesta invitació ja que a nosaltres ens agradaria molt 
poder contar amb la seva presència 
 
Durant la festa es lliuraran els premis als MILLOR ATLETES de l’escola i  del 
Campionat social d’atletes adults de la temporada 2012/2013 
  
Confiem poder gaudir amb la seva presència per tal de poder fer d’aquesta 
NIT de festa una gran tradició anyal, preguem confirmeu la vostre 
assistència al tlf. 935882762 de 18’00 a 21’00 hores abans del día 17 de 
Gener. 
 
 Rebeu una cordial salutació. 
                                                             
 
 
Rubí Gener de 2014.                
           
                                                                                         

                                                                           J. Manuel Santamaría Rodríguez 
                                                                                       President de la UAR 
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Plànol de situació HOTEL EXE PARC DEL VALLÈS (CERDANYOLA): 
HOTEL EXE PARC VALLÈS  c/Artesans, 2-8 08290 Cerdanyola del Vallès tlf: 936920661 
 

 
 

 

Inscripcions: 
 

 
 

PREUS MENÚ ADULTS

•SOCIS.......................................      20 €

•NO SOCIS.................................      25 €

PREUS MENÚ INFANTIL

•NOIS/ES ESCOLA ATLETISME.....        7 €

•NOIS/ES NO SOCIS.....................     15 €

DATA LÍMIT INSCRIPCIONS

•FINS AL 17 DE GENER 2014

•AFORAMENT LIMITAT A 190 PERSONES
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           BEBIDAS: 
           Vino tinto y blanco René Barbier, aguas minerales y cafés. 

ENTRANTE:

Timbal de verduras con salsa romesco 
gratinado con queso de cabra .

SEGUNDOS:

Jamoncitos de pollo a la salsa de 
almendras con greaten de patata
o

Merluza al horno con wok de verduras 
al estilo oriental.

POSTRES:

Brownie
o

Carpaccio de Piña con helado de 
yogurt.

ENTRANTE:

Macarrones a la boloñesa .

SEGUNDOS:

Escalopa con patatas.

POSTRES:

Helado de vainila y chocolate.


