JOCS EMPORION
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
Activitat

TROBADA ESPORTIVA DE GENT GRAN

Data de l’activitat

Divendres 12 de maig de 2017

Lloc de realització

Zona Esportiva
Carretera de Girona a St Feliu, km 28
17246 – Santa Cristina d’Aro
Ubicació: https://www.google.es/maps/

Descripció de l’activitat

Trobada de gent gran de les comarques de Girona, consistent en una
caminada descobrint l'entorn natural del municipi de Santa Cristina d'Aro.
Els participants podran escollir entre dos recorreguts de més o menys
distància i l'activitat finalitzarà amb un pica-pica adreçat a tots els
participants.
Aquells esportistes que ho desitgin podran utilitzar bastons de marxa
nòrdica

Horari

De 10.00h a 13.00h

Hora incorporació dels
participants

Consell Esportiu
organitzador

Entitats organitzadores

30 minuts abans de l’hora prevista per a l’inici de la trobada.
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 la competició: 619 33 01 53
Consells Esportius de les comarques de Girona

Entitats col·laboradores Ajuntament de Santa Cristina d’Aro – AE Matxacuca – ColaCao –
Giropoma Costa Brava
Diputació de Girona
Amb el suport de

Secretaria General de l’Esport
Unió de Consells Esportius de Catalunya
Consell Comarcal del Baix Empordà

Inscripcions

Fins el dia 2 de maig de 2017 a través dels Consells Esportius

Preu Inscripció

5€ per participant (inclou activitat, assegurança, esmorzar i obsequi)

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.

