22a. FESTA-TORNEIG JOAN PETIT NENS AMB CÀNCER

CALAFELL 28 de Maig del 2022
BASES FESTA-TORNEIG JOAN PETIT NENS AMB CANCER

1.- Cada equip estarà format per 12 jugadors (Obligat mínim 1 porter,)
nens/nenes de 3 a 6 anys i que no hagin competit oficialment.
Un equip podrà estar format per un o més clubs, l’organització farà els equips
amb els club inscrits.
2.- Tots els jugadors inscrits han de jugar 2 partits com a mínim dels
partits que jugaran. El temps de cada partir serà de 12 minuts.
3.- Els nens arribaran vestits amb l’equipatge del Club i hauran de portar la
roba i tot el material identificat amb el nom del jugador/a. Realitzarà activitats
lúdiques i hoquei. Els membres de cada equip seran identificats amb un braçalet amb el
seu nom i un telèfon de contacte.

4- Els equips seran rebuts al Punt de Recepció de la zona esportiva Pavelló
Municipal d’Hoquei JOAN ORTOLL de Calafell,. A partir d’aquest moment fins a la
finalització de la seva participació al Torneig, romandran acompanyats pel seu
entrenador/a, un delegat/da del seu equip i un membre de l’Organització.

5.- Recepció dels clubs participants entre les les 9:30h--10:00h
(puntualitat i que tot l’equip arribin junts al punt de recepció). Final de l’acte i
Festa-Torneig prevista a les 18:00 h. Amb el retorn dels equips des del mateix punt
d’arribada.
6.- L’organització recepcionarà els nens/es, els equipatges, junt amb els
dibuixos (punt 8), banderes i la fulla d’inscripció.. Es recomana a cada club portar la
seva bandera, pot servir de referència i fa ambient.
7.- Cada club portarà 2 responsables (entrenadors/delegat/monitor propis) i
l’organització els hi adjudicarà fins a 2 voluntaris- guies(en funció de l’activitat)
8.- Cada nen/a portarà un dibuix a color en DIN4 amb el seu nom, edat i el
club al qual pertany. El tema ha de ser la Festa-Torneig Joan petit Nens amb càncer.
Cal explicar als nens el sentit de la Festa. La recollida dels dibuixos es farà a la recepció
i, tot seguit, quedaran exposats.

9.- A cada jugador/a se li donarà una bossa amb esmorzar o berenar. Cada
nen/a tindrà els àpats d’esmorzar del mati, dinar i el berenar de tarda, (inclòs en la
inscripció) . Si hi ha algun nen amb necessitats especials nen/a, pateix alguna al·lèrgia o
intolerància alimentària cal comunicar-ho a l’organització en el full d’inscripció.
10.- Si hi ha algun nen/a participant, o germà/na d’aquests que pateixi o hagi
patit càncer infantil, es pot comunicar a l’organització perquè participi en l’acte, si la
família ho desitja.
11.- És important fer entendre a nens/es i famílies que l’objectiu d’aquesta
Festa no és competir sinó passar-s’ho bé i fer amics de l’hoquei.
12.- L’organització es reserva el dret de modificar o afegir alguna norma pel bé
de l’esperit de la Festa- Torneig.
13- Els horaris dels partits i quadre del torneig de la festa es comunicaran la
mateixa setmana de la Festa-torneig i l’organització es reserva fer canvis si hi ha algun
imprevist de darrera hora.
14.- Per últim i molt important: aquesta és una festa-torneig benèfica i
sobretot serà el primer torneig de molts dels participants; col·laborem entre tots per fer
que aquesta jornada sigui inoblidable per tots ells animant-los des de les grades i
mantenint una actitud respectuosa cap a als altres equips.
15.- Mesures COVID-19.
Donada la situació variable per a fer front a la pandèmia del COVID-19,
des de la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer seguirem amb el
màxim rigor la normativa marcada per el PROCICAT, QUE
S’ACTUALITZARÁ SEGONS LA EVOLUCIÓ DE LA SITUACIÓ SANITARIA.
Recomanacions que informarem quan ens apropem a la jornada.
Som conscients que no podem abaixar la guàrdia i amb el compromís de
seguir les pautes mes recomanables evitem riscos.
Obligació a portar la mascareta col·locada dins del recintes i recomanable
per tot l’entorn de la festa-torneig.
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