JOCS EMPORION
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA

Activitat

MULTIESPORT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT –
TROBADA TERRITORIAL

Data de l’activitat

Diumenge 22 de maig del 2016
Pista poliesportiva exterior zona esportiva Cornellà del Terri

Lloc de realització

Crtra. Medinyà s/n
17844 – Cornellà del Terri

Descripció de l’activitat

Trobada esportiva per a persones amb discapacitat intel·lectual, on es
duran a terme diferents activitats de temàtica multiesportiva repartides
en 2 recorreguts diferenciats en quant a intensitat (recorregut Pirineus
i recorregut Andes) depenent del grau d'autonomia de cada
participant, essent el recorregut Pirineus menys intens que el
recorregut Andes.
L’activitat finalitzarà amb una activitat de ritme, on s’espera que tots
els participants dels dos recorreguts ballin tot seguint el ritme de la
coreografia apresa durant la jornada.

Esportistes convocats

Nens, joves i adults amb discapacitat intel·lectual

Horari

10.00 a 10.30h Rebuda de participants
10.30 a 11.30h 1ª part d’activitats
11.30 a 11.50h esmorzar saludable (a càrrec de l’organització)
11.50 a 12.50h 2ª part d’activitats

Hora incorporació dels
participants

Consell Esportiu
organitzador

10.00h
Consell Esportiu del Pla de l’Estany
C/ del Noc s/n
17820 - Banyoles
972 58 13 44 – consellesportiu@ceplaestany.cat
Contacte el dia de l’activitat: 687 87 57 88

Ajuntament de Cornellà del Terri
Junts i Endavant
Entitats col·laboradores

Fundació Autisme Mas Casadevall
Fundació Estany
COiET
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 12 de maig

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.

