
II OLIMPÍADA ESPORTIVA ESCOLAR
PRIMÀRIA ANY 2007

DATA: Dissabte 28 d’abril de 2007

LLOC: Instal·lacions Esportives Municipals

HORARI: de 9 a 15 hores

CURSOS: des de 1r fins a 6è

ESPORTS: Futbol-7, Futbol-5, Bàsquet, Tennis, Cross i Escacs
(mas./fem. i/o mixta). Cada nen/nena participant només es podrà
inscriure a dos esports

INSCRIPCIONS: des del dilluns 12 de març al divendres 13 d’abril als
Professors d’Educació Física de cada escola

NORMES DE LA II OLIMPÍADA ESPORTIVA ESCOLAR DE PRIM ÀRIA 2007

S’obsequiarà amb la samarreta de la II Olimpíada Esportiva Escolar

Els participants tindran un full de la programació dels seus partits

S’ha de estar en el lloc de joc  cinc minuts avanç del seu començament

Els resultats es posaran en el taulell general de la II Olimpíada Esportiva Escolar

Respectar als arbitres i normes de joc

Respectar als companys de joc

Tenir cura del material de joc

Hi haurà un coordinador per atendre als participants i aclarir qualsevol dubte

Recordeu que la finalitat d’aquesta II Olimpíada Esportiva Escolar de primària es
passar un dia esportiu i agradable amb tots els companys d’escola

Al final es farà una cloenda amb la desfilada de tots els participants per escoles
amb el lliurament de les medalles a tots els participants

Ajuntament de Montornès del Vallès
regidories d’Esports i d’Ensenyament

CONCURS DE DIBUIX ESPORTIU PER
ESCOLLIR EL DIBUIX QUE REPRESENTARÀ
LA II OLIMPÍADA ESPORTIVA ESCOLAR  DE

PRIMÀRIA ANY 2007

II OLIMPÍADA ESPORTIVA ESCOLAR DE
PRIMÀRIA

DISSABTE 28 D’ABRIL DE 2007



CONCURS DE DIBUIX ESPORTIU

Categories
a)  1r i 2n de primària (cicle inicial)
b)  3r i 4t de primària (cicle mitjà)
c)  5è i 6è de primària (cicle superior)

Tema
Dibuix Esportiu per escollir el dibuix guanyador que
representarà la II Olimpíada Esportiva Escolar de primària
any 2007.

Presentació
El dibuix serà presentat en la cartolina que es distribuirà
especialment per aquest concurs. No s’acceptarà en cap
altre suport

Dibuixos premiats
Es triarà un dibuix guanyador per categoria i guanyador
final que serà el que representi la II Olimpíada  Esportiva
Escolar de primària any 2007. El dibuix guanyador es
publicarà al web de l’Ajuntament i se’n farà difusió als
mitjans de comunicació.

Premis
Els premis seran en vals de compra per a material esportiu i
un diploma pels finalistes i guanyadors

Categoria a: 100 €
Categoria b: 100 €
Categoria c: 100 €

Dades dels participants
En el cartell pel dibuix hi ha de constar el nom i
cognoms, col·legi i curs dels participants

Termini i lliurament del dibuixos
El termini de presentació dels dibuixos finalitzarà el
dimecres 21 de març de 2007. Els dibuixos es
realitzaran i es lliuraran en les mateixes escoles.

Jurat
El jurat estarà format per representants del
departament d’Esports, departament d’Ensenyament i
premsa. El seu veredicte serà inapel·lable.

Exposició i Premis
Amb tots els dibuixos presentats es farà una exposició
el dimecres 25 d’abril en el Teatre Municipal de 17.30 a
19 hores  i es farà el lliurament dels premis i diplomes.

Acceptació de les bases
La participació en el concurs per escollir el dibuix que
representarà la II Olimpíada Esportiva Escolar de
primària any 2007 suposa l’acceptació de les bases.

Per a més informació:

departament d’Esports de Montornès
Telèfon 93 572 11 70

rosasnj@montornes.cat
De dilluns a divendres, de 8 a 14 hores

Dissabtes de 10 a 13 hores

www.montornes.cat


