
 

 

 

 

  



 

 

 

 

JOCS EMPORION  
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 

Activitat FINAL TERRITORIAL DE GIMNÀSTICA RÍTMICA 

Data de l’activitat Diumenge 14 de maig de 2017 

Lloc de realització 

Pavelló Municipal d’Esports 

Avinguda Corts Catalanes, 3 

17200 – Palafrugell 

Ubicació: https://www.google.es/maps/place/ 

Descripció de l’activitat Final Territorial de gimnàstica rítmica dels nivells A, B i Obert, en les 
disciplines individual, conjunts, i duos, trios i quartets. 

Categories convocades Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil-Júnior 

Horari De 9.00h a 15.00h  

Hora incorporació dels 

participants 
30 minuts abans de l’hora prevista per a l’inici de la competició. 

Consell Esportiu 

organitzador 

Consell Esportiu del Baix Empordà 

Plaça Joan Carreres i Dagas, 4 Baixos 

17100 – La Bisbal d’Empordà 

972 64 32 07 – esports@baixemporda.cat   

Contacte el dia de l’activitat: 619 53 84 33 

Entitats organitzadores Consells Esportius de les comarques de Girona 

Entitats col·laboradores Ajuntament de Palafrugell – Ctre. Ocupacional i especial de treball 

Tramuntana – Rítmica Palafrugell – ColaCao – Giropoma Costa Brava 

Amb el suport de 

Diputació de Girona 

Secretaria General de l’Esport 

Unió de Consells Esportius de Catalunya 

Consell Comarcal del Baix Empordà  

Inscripcions Data límit d’inscripció de les participants: Fins el dia 2 de maig de 2017 
Data límit de comunicació de baixes: Fins el dia 9 de maig de 2017 

Normativa tècnica Segons normativa de l’ATCE de Girona 

 
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. 
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