STACK UP 2017
El pròxim dijous 9 de novembre participarem,
per sexta vegada consecutiva, en l´STACK UP o
dia mundial de l´ Stacking. No podiem faltar a
esta cita anual organitzada per l´Associació
Mundial de l´Sport Stacking (WSSA).

Els alumnes participaran en la consecució d'un rècord mundial
“El nombre més gran de persones en tot el món practicant stacking en un mateix dia”
Un any més, l'Associació mundial de l'Esport Stacking (WSSA) organitza el Stack Up o dia mundial del
stacking. En esta ocasió serem un dels 4 centres espanyols registrats i prop de 3.000 en tot el món. El
repte és superar la xifra de 622.809 participants per a aconseguir un nou rècord Guinnes.
Hem organitzat diferents jocs, competicions, activitats i tallers relacionats amb el stacking perquè
nostres alumnes participen i es divertisquen en este dia singular.
L'activitat més reconeguda d'este dia és la construcció de la Gran Torre de Gots. Intentarem construir
la torre de gots més alta del món. Per a això, necessitem que eixe dia (9 de novembre) els alumnes que
posseïsquen un set de gots speedstacks ho porten al col·legi i ens ho presten. L'endemà, quan hàgem
destruït la gran torre, se'ls tornarem. Serà necessari que cada un dels gots prestats tinga inscrit el nom
del propietari. Si no és així, els marcarem en el col·legi per a tindre'ls perfectament identificats i així
cada alumne recuperarà els seus propis gots i no els d'una altra persona. Encara que no solen produirse danys en els gots, ens comprometem a reemplaçar el material que resultara danyat. Quants més
gots tinguem més alta serà la nostra torre.
Hi haurà premis per als millors de cada modalitat, però el més important d'este dia és la participació i el
poder disfrutar amb els altres alumnes d'esta activitat que ens caracteritza, ens beneficia i ens divertix.
Com cada any, esta activitat sol tindre repercussió en els mitjans de comunicació: premsa, pàgines web,
ràdio… pel que necessitem que tots els alumnes tinguen firmat el consentiment per a la presa
d'imatges. En cas contrari, preguem ens ho comuniquen amb antelació.
Atenció! La nostra gran torre es podrà visitar el divendres dia 10 a les 9 del matí. Passen a veure-la.
Salutacions cordials.

