69 JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE L’ANOIA
CAMPIONAT COMARCAL D’ESCACS
Igualada, 29 de maig i 5 de juny

INFORMACIÓ GENERAL

Presentem el Campionat Comarcal d’Escacs que forma
part dels 69 Jocs Esportius Escolars de l’Anoia.
La competició se celebrarà els dissabtes 29 de maig i 5
de juny a l’Amfiteatre del Complex Esportiu Les Comes
d’Igualada.

CATEGORIES

Educació Primària

CATEGORIA

ANY DE NAIXEMENT

Prebenjamina

2013 – 2014

Benjamina

2011 – 2012

Alevina

2009 – 2010

Infantil

2007 – 2008

Cadet

2005 – 2006

Juvenil

2003 – 2004

Educació Secundària Obligatòria

Batxillerat Post obligatòria

INSCRIPCIONS
Per tal de poder participar en les dues jornades, s’ha de seguir el següent procediment:
1)

inscriure’s en el següent formulari: https://bit.ly/3urj4uh

2) ens posem en contacte amb vosaltres via coreu electrònic per explicar el
funcionament d’inscripció i el pagament. Quota de participació de la llicència:
15,00€. Aquells/es que ja tenen fitxa dels Jocs Escolars no han de pagar aquest
cost. Recordem que la llicència dels Jocs permet practicar tots els esports oferts
durant el curs.

3) El/la coordinador/a del vostre centre educatiu o entitat serà el responsable de
tramitar la llicència.

ORGANITZACIÓ
En tot moment es respectaran totes les mesures de seguretat recomanades pel PROCICAT i
seguint el Protocol de Represa de la Unió de Consell Esportius de Catalunya. La setmana
anterior a la celebració del campionat es farà arribar tota la informació concreta ja que cada
setmana la situació pandèmica es pot veure alterada.
Practicarem esport amb les màximes garanties i us mantindrem informats i informades.

MESURES COVID
DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT
Cada esportista haurà d’entregar la declaració de responsabilitat un cop arribi a cada jornada.
Sense aquest document no podrà competir. En aquest hi consta, que durant els darrers 14
dies:
a) no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19.
b) no haver estat positiu de COVID-19.
c) no haver conviscut amb persones positives de COVID-19.
d) que no han estat ni han tingut contacte estret amb persones afectades pel
COVID-19.
e) el compromís d’informar de qualsevol canvi en el seu estat de salut per així
mantenir actualitzada la seva vigència.

MASCARETA
Els/les esportistes no hauran de portar mascaretes quan estiguin realitzant de forma efectiva
activitat física.

Hauran de portar mascareta els entrenadors/es, monitors/es, jutges, tècnics/ques i personal
assistent. Es recomana que també la portin els esportistes que no estiguin realitzant activitat
física esportiva.

És obligatori, per tothom, el seu ús en els accessos a instal·lacions, espais i recintes esportius,
vestíbuls, vestidors, ascensors...

CONTACTE
Per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant un correu
electrònic a la següent adreça electrònica: xavi@ceanoia.cat (Xavi Borràs) o bé trucant a les
nostres oficines al 93 803 19 50 extensió 2409. Horari de dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h.

