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BASES
CONVOCATÒRIA
La Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb la collaboració tècnica i logística del Consell
de l’Esport Escolar de Barcelona i el suport del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya, convoca la sisena edició de la Trobada GimNadal, actuació que es durà a terme
durant el curs escolar 2013 – 2014.

OBJECTIUS
Els objectius de la Trobada GimNadal són:
 Potenciar el valor de la solidaritat entre els joves catalans a través de l’esport.
 Donar suport a la tasca de divulgació i sensibilització de la Marató de TV3.
 Formar part de la xarxa social que recolza a aquelles persones que ho necessiten.
Per fer-ho possible la Trobada GimNadal es fa coincidir i es vincula amb l’edició anual de la
Marató de TV3, entrant a formar part de tots els esdeveniments relacionats amb aquesta
iniciativa.

FUNCIONAMENT
La Trobada GimNadal és una activitat que té lloc durant un matí, en la qual s’inscriuen grups
d’esportistes de diferents modalitats gimnàstiques (acroesport, batuka, dansa, funky,
gimnàstica aeròbica, gimnàstica artística, gimnàstica estètica, gimnàstica rítmica, hip-hop,
jazz, ...), que executen una actuació davant del públic existent.
Cada grup disposa d’un temps establert i d’aquesta manera tots els participants passen per la
pista, cadascun d’ells amb una música que prèviament han proporcionat a l’organització per
fer-la sonar durant la seva actuació.
Es tracta d’una jornada lúdica i festiva en la qual no es confeccionen classificacions.

PARTICIPACIÓ
La Trobada GimNadal és una actuació oberta a tots/es els/les esportistes.
Malgrat que s’adreça principalment a especialitats gimnàstiques, poden inscriure’s aquelles
entitats d’altres modalitats esportives que també vulguin ser solidàries.
Cada esportista collaborarà amb la quantitat econòmica d’1€ per cada actuació que realitzi
durant la jornada.
Així mateix els adults assistents com a públic a l’esdeveniment abonaran un preu pel tiquet
d’entrada (3€), que posteriorment els donarà dret a la participació en un sorteig.
Els diners recollits a la Trobada GimNadal es destinaran a la Marató de TV3 i a la ONG Adia.

Amb el suport de:
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SEU i DATA
L’edició corresponent al curs 2013 – 2014 s’organitzarà a: CEM La Mar Bella (Barcelona).
Data: diumenge 15 de desembre de 2013.
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ALTRES ASPECTES
El fet d’inscriure’s a la Trobada GimNadal implica la total acceptació d’aquestes bases.
L’organització es reserva el dret de modificar discrecionalment aquestes bases pel propi bé
dels/de les participants i del desenvolupament de la GimNadal.
L’organització es reserva el dret d’expulsar de la Trobada GimNadal a tots/es aquells/es
participants que mostrin conductes impròpies o que puguin influir de forma negativa sobre la
resta d’assistents.
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