TROBADA NÀSTIC D’INICIACIÓ
PATINATGE EN LÍNIA – Curs 19/20
Diumenge, 15 de març de 2020
ORGANITZA
Secció de Patinatge en Línia del Club Gimnàstic de Tarragona, amb el
suport del Consell Esportiu del Tarragonès.
SEU
Pavelló del Club Gimnàstic de Tarragona
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Aquesta activitat està dirigida a tots els nivells, es tracta d'una trobada de
patinatge amb altres escoles i clubs on els alumnes podran practicar i
millorar recursos tècnics ja treballats i de nous.
També es farà alguna pràctica de les activitats competitives on es pot
participar més endavant dins del calendari comarcal, però sent aquesta
primera una activitat totalment lúdica.
Per participar-hi s'ha de portar els patins, casc i proteccions i venir amb el
xandall o uniforme de l'escola o club a la qual pertanyeu.
L’horari previst serà el següent:
17:00h: Arribada
17:30h: Activitat pels diferents nivells, entrenament de curses d’obstacles.
18:30h: Joc conjunt
18:45h: Foto grupal i acomiadament (Aquesta foto es penjarà en web i
xarxes del Nàstic, si algú hi te algun inconvenient si us plau que avisi
abans als entrenadors)
19h: Fi de l'activitat
INSCRIPCIÓ
Al tractar-se d’una trobada participativa, de promoció i no competitiva, hi
haurà dues vies d’inscripció:
Entitats del Tarragonès JEEC: per la via de l’alta dels esportistes als Jocs
Esportius Escolars de Catalunya amb l’aplicació informàtica CET, i la
posterior inclusió a l’apartat específic de l’activitat (Trobada iniciació
patinatge en línia)
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Assegurança escolar o federada: per aquelles entitats i escoles que disposen
d’una assegurança escolar o federativa, amb el full d’Excel específic
corresponent (apartat WEB CET→ Impresos Consell→ JEEC Esports
individuals). En aquest cas, els responsables confirmen que aquests
esportistes estan coberts per l’assegurança esportiva corresponent.
Data límit: fins el dijous 12 de març a l’aplicació informàtica del CET i/o
enviant el full d’Excel corresponent (impresos web), segons sigui.
Molt important: no s’acceptaran inscripcions fora de termini o de la
tramitació establerta.
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