
 
CIDADE DE HUDSON - DIVISÃO DE RECREAÇÃO 

BASQUETE UNIFICADO 

REGISTE-SE HOJE!!! 
 

O Basquete Unificado de Hudson é um esporte de equipe colaborativo composto por jogadores que podem ou 
não ter desafios de desenvolvimento e parceiros que estão lá para ajudar os jogadores conforme necessário. 
O programa foi planejado para oferecer aos participantes um esporte de equipe baseado em habilidades e 
não competição, destinado a promover os fundamentos do basquete, diversão e exercício através de uma 
experiência de aprendizagem social interativa. Ele está aberto a crianças, jovens e adultos. 
 
O programa será composto por Jogadores, Parceiros e Treinadores/Líderes do programa. O sucesso dos 
nossos programas é devido em grande parte ao compromisso dos nossos funcionários e voluntários. Se 
estiver interessado em ser treinador ou voluntário de alguma forma, entre em contato com a Divisão de 
Recreação de Hudson hudsonrecreation@townofhudson.org. 
 
Os Jogadores Unificados DEVEM estar atualmente na 2ª série ou mais. 
 
Os Parceiros Unificados DEVEM estar na 5ª série ou mais e serem capazes de cumprir as responsabilidades 
de ser um Parceiro. Não há nenhuma taxa associada a ser um Parceiro, mas é necessário um pré-registro. Os 
adultos são bem-vindos e encorajados a participar. Se você estiver interessado em participar como 
PARCEIRO, favor contatar hudsonrecreation@townofhudson.org para saber mais e registrar. 
 
Treinos:  
Terça-feira à noite, a partir de 29 de novembro, das 6 pm às 7:30 pm.  
Quinta-feira à noite das 6 pm às 7:00 pm na Quinn MS.  
Último treino, 16 de fevereiro. 
 
Jogos: 
Todos os jogos serão realizados aos sábados, começando  
3 de dezembro (exceção 24/12, 31/12) até 18 de fevereiro.  
Historicamente, os jogos são jogados na Quinn MS, durante  
o final da tarde. Após a criação de um horário final, nós  
a distribuirá para aqueles registrados. 
 
Taxa do jogador: 
$50.00 por jogador (descontos para irmãos disponíveis).  
Nota: assistência financeira pode estar disponível, por favor 
entre em contato diretamente com a Divisão de Recreação 
para saber mais: 978-568-9642. 
 
Inscrição: 
A inscrição deve ser concluída on-line (www.hudsonrecreation.org) ou no Escritório de Recreação até 
segunda-feira, 28 de novembro. As inscrições recebidas após 28 de novembro, serão aceitas somente se tiver 
espaço disponível (uma taxa de atraso de $20.00 por criança pode ser cobrada por participante). *SE SEU 
FILHO NÃO FOR RESIDENTE DE HUDSON MAS FREQUENTA AS ESCOLAS PÚBLICAS DE HUDSON, 
POR FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A DIVISÃO DE RECREAÇÃO PARA SE INSCREVER. 
 
As datas, horários e locais do programa estão sujeitos a mudanças a critério da Divisão de Recreação 
de Hudson 
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