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C AT E G O R I A

Associació esportiva, club, federació, institució, escola o associació de mares i pares, per la seva 
tasca en el foment de la pràctica de l’esport escolar a la comarca. 
Persona que hagi destacat per la seva trajectòria i en el foment de l’esport en general i, especial-
ment, en el d’edat escolar.
Entitat o persona que hagi destacat per la seva dedicació en el foment o la pràctica de l’esport 
per a persones amb discapacitat.
Promoció de valors, del joc net, d’actituds i d’hàbits saludables, pel foment de la integració, de la 
igualtat i/o de la cohesió social mitjançant l’esport.
Escola, entitat o empresa, per la seva col·laboració, patrocini i/o suport en les activitats generades 
pel Consell Esportiu o per entitats i escoles adscrites, en el foment de l’esport de base.
Esportista, persona vinculada al món esportiu o equip veterà, per la seva trajectòria com a model 
o pel foment de la pràctica esportiva en edat adulta.
Millor programa, esdeveniment o activitat esportiva d’edat escolar, iniciativa o incorporació de 
noves pràctiques esportives, o per l’augment significatiu de practicants en el seu àmbit.
Persona, escola o entitat que hagi implementat millor el Projecte Educatiu dels JJMM Tarragona 
2017, dins l’àmbit de la nostra comarca.
Estudiant de Primària o Secundària, a proposta del seu centre escolar, en reconeixement del seu 
rendiment i esforç, per l’actitud constructiva i activa, per la voluntat de superació o per afavorir 
la bona convivència entre els alumnes, dins l’àmbit de les classes d’Educació Física. 
L’equip masculí en edat escolar, pertanyent a un centre escolar, AMPA o associació esportiva 
escolar, que hagi destacat pels seus mèrits esportius i la seva trajectòria i per haver projectat la 
imatge de la comarca fora del nostre àmbit.
L’equip femení en edat escolar, pertanyent a un centre escolar, AMPA o associació esportiva 
escolar, que hagi destacat pels seus mèrits esportius i la seva trajectòria i per haver projectat la 
imatge de la comarca fora del nostre àmbit.
L’equip masculí en edat escolar, pertanyent a un club o associació esportiva, que hagi destacat 
pels seus mèrits esportius i la seva trajectòria i per haver projectat la imatge de la comarca fora 
del nostre àmbit.
L’equip femení en edat escolar, pertanyent a un club o associació esportiva, que hagi destacat 
pels seus mèrits esportius i la seva trajectòria i per haver projectat la imatge de la comarca fora 
del nostre àmbit.
L’esportista masculí en edat escolar que hagi destacat pels seus mèrits esportius i la seva 
trajectòria i per haver projectat la imatge de la comarca fora del nostre àmbit.
L’esportista femenina en edat escolar que hagi destacat pels seus mèrits esportius i la seva 
trajectòria i per haver projectat la imatge de la comarca fora del nostre àmbit.

NOMINAT (esport i entitat a la que pertany) 

RESUM MÈRITS

És imprescindible presentar una fotografia amb bona resolució en format digital 
del candidat o candidats de cadascuna de les categories. 

Data límit de presentació: 30 de juny de 2016.
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, relatiu al dret d’informació 
en la recollida de dades, el Consell Esportiu del Tarragonès, us informa que les seves dades personals estaran incloses en els 
fitxers de la seva titularitat, amb domicili al carrer de les Coques núm.3 de Tarragona (43003), lloc destinatari de la informació 
facilitada amb la finalitat de convocar, organitzar i gestionar els premis AVRIGA FVSCVS. Vostè pot exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, segons estableix la Llei, mitjançant un escrit dirigit al domicili esmentat.

Carrer de les Coques, 3 · 43003 Tarragona 
Tel. 977 24 94 84 · Fax 977 23 51 67 
info@cetarragones.cat

FULL DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES


	Entitat: 
	Localitat: 
	Responsable: 
	Telèfon: 
	Associació esportiva: Off
	Persona trajectòria: Off
	Entitat o persona: Off
	Promoció de valors: Off
	Escola, Entitat o empresa: Off
	Veterà: Off
	Millor programa: Off
	millor projecte: Off
	Estudiant: Off
	Equip masculí centre escolar: Off
	Equip femení centre escolar: Off
	Equip masculí club: Off
	Equip femení club: Off
	Esportista masculí: Off
	Esportista femenina: Off
	Nominat: 
	Resum Mèrits: 


