JOCS EMPORION
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
Activitat

TROBADA TERRITORIAL FUTBOL NET

Data de l’activitat

Dissabte 13 de maig de 2017

Lloc de realització

Camp Municipal de Futbol
C/ Agustí Font, 28
17100 – La Bisbal d’Empordà
Ubicació: https://www.google.es/maps/

Descripció de l’activitat

El Festival FutbolNet, és una activitat que vol donar a conèixer el Programa
FutbolNet de la Fundació FCB. Durant el festival, es faran partits amb la
metodologia dels tres temps (el primer per posar normes, el segon per fer el
partit en sí, i el tercer per reflexionar sobre si s'han complert les normes
establertes). El festival serà obert tant als participants ja inscrits al programa
com a aquells que cursin 1r, 2n i 3r D'ESO que estiguin interessats en
participar al programa l'any vinent. D'aquesta manera es farà una preselecció
de la gent interessada a venir la propera temporada.

Categories convocades

Infantil i Cadet

Horari

De 9.00h a 14.00h

Hora incorporació dels
participants

Consell Esportiu
organitzador

30 minuts abans de l’hora prevista per a l’inici de la Trobada.
Consell Esportiu de la Selva
Passeig de Sant Salvador, 25 – 27
17430 – Santa Coloma de Farners
972 84 35 22 – esports@selva.cat
Contacte el dia de l’activitat: 625 34 80 04

Entitats organitzadores

Consells Esportius de les comarques de Girona

Entitats col·laboradores

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà – Fundació FC Barcelona – Frit Ravich –
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

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.

