JOCS EMPORION
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA

Activitat

HOQUEI PATINS – TROBADA TERRITORIAL

Data de l’activitat

Dissabte 21 de maig de 2016
Centre de Tecnificació Esportiva de La Farga

Lloc de realització

Passeig Mas Riera, 22
17820 Banyoles
Ubicació: https://goo.gl/maps/fudtRQzfzkD2

Descripció de l’activitat

Trobada d'escoles d'hoquei patins de la Territorial de Girona de la
temporada 2015-2016. Durant tot el matí, nens i nenes d'entre 3 i 6
jugaran una lligueta amistosa, en el qual el més important és gaudir
de l'esport. També hi haurà activitats de promoció a càrrec del Club
Hoquei Banyoles.

Categories convocades

Categoria Escoleta (nens i nenes d’edats compreses entre els 3 i els 6
anys)

Horari

De 10.00h a 14.00h

Hora incorporació dels
participants

Consell Esportiu
organitzador

Entitats organitzadores

30 minuts abans de l’hora prevista per a l’inici de la jornada.
Consell Esportiu del Baix Empordà
Plaça Joan Carreres i Dagas, 4 Baixos – Edifici Niubó II
17110 La Bisbal d’Empordà
972.64.32.07
619 538 433
a/e: esports@baixemporda.cat
web: www.baixemporda.cat/esports
Contacte el dia de l’activitat: 619 53 84 33
Consells Esportiu de les comarques de Girona
Club Hoquei Banyoles

Entitats col·laboradores

Ajuntament de Banyoles

Diputació de Girona
Amb el suport de

Secretaria General de l’Esport
Unió de Consells Esportius de Catalunya
Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Inscripcions

Fins al dia 6 de maig - Tothom que participi ha de tenir la llicència
d’esportista del Consell Esportiu corresponent o la fitxa de promocióescola en vigor amb la FECAPA.
Com que la fitxa és obligatòria, el Consell Esportiu del Baix Empordà i el Club
Hoquei Banyoles declinen qualsevol responsabilitat que es derivi dels possibles
accidents, lesions i demés supòsits que puguin ocórrer a la pista.

Segons normativa FECAPA.
Normativa Tècnica

S’aconsella que tots els esportistes portin pantaló curt i mitjons llargs.

Amb finalitats d’informar de la celebració dels Jocs Emporion, i deixar-ne constància gràfica, els
organitzadors ens proposem realitzar un reportatge fotogràfic que es difondrà parcialment des
del lloc web http://jocsemporion.ddgi.cat/ . En aquest sentit agrairem ens indiquin si en el cas
d’algun dels participants s’ha manifestat reserva o oposició a la captació i difusió de la seva
imatge personal. En qualsevol cas, amb posterioritat a la difusió de les fotografies, en qualsevol
moment els representants legals dels participants podran manifestar la seva oposició a la
difusió, oposició que seria atesa de forma immediata.

