
     
             

NORMATIVA TORNEIG SOLIDARI A FAVOR DE  LES PERSONES REFUGIADES 
 
Termini i lloc d’inscripció: fins el 23 de març (dijous) 
Palma – Centre de Recursos Juvenils 

 C. la Palma 6-10. 25002 Lleida  
 Tel 973 700 666 
 joventut@paeria.cat 
 Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h.  
 

 

Data de realització: 26 de març 
Horari: 16h a 21h 
Lloc: Pistes Esportives Parc Sobre les Vies [Canxes] 
 

 
Calendari de partits: el calendari de partits es comunicarà via trucada, SMS o WhatsApp. 
També es penjarà el calendari de partits a la pàgina web de joventut www.paeria.cat/joventut. 
 
 
EQUIPS  

Edats dels participants: joves de 16 a 35 anys.  
- Número de persones per equip:  bàsquet 3x3 (mínim 3) 

  futbol Sala (mínim 5) 
  vòlei (mínim 6)  

- Places limitades, segons l’ordre d’inscripció. 
 
INSCRIPCIÓ 

Per formalitzar la inscripció es necessita: 
 

Majors de 18 anys: 
- Cal omplir el full d’inscripció degudament complimentat i entregar-lo a la PALMA abans del 

termini d’inscripció. 
Menors de 18 anys: 

- Cal omplir el full d’inscripció degudament complimentat i entregar-lo a la PALMA abans del 
termini d’inscripció. 

- Cal omplir l’autorització d’emergències sanitàries i de drets d’imatge i entregar-los a la PALMA 
abans del termini d’inscripció. 

 
Cada persona inscrita haurà d’aportar mínim 1€ com a donatiu a favor de la plataforma Lleida pels 
Refugiats.  
No s’acceptaran fitxes d’inscripció sense el donatiu corresponent a cada participant.  
 
També es realitzarà recollida de llibres, contes, diccionaris, etc., en anglès o àrab durant l’execució del 
torneig. Es poden portar a la Palma o bé el dia del torneig. 
 
EQUIPACIÓ 

Tots els membres de l’equip hauran de portar una samarreta del mateix color, en cas de coincidir dos 
equips hi haurà “petos” per  diferenciar els equips.  



     
             

 

OBSERVACIONS 

 
- Els donatius i el material recollit es lliurarà a la Plataforma Lleida pels Refugiats.  

 
- L’organització considera que tots els equips es fan responsables dels seus jugadors/es i possibles 

acompanyants i públic, i que aquestes persones respectaran el joc i totes les persones implicades 
al torneig (àrbitres, jugadors/es, organitzadors/es, etc). 

 
- Tots els fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran 

estudiats per l’Organització. 
 

- NO ES PERMETRÀ CAP AGRESSIÓ, NI FÍSICA NI VERBAL ABANS, DURANT I DESPRÉS DELS PARTITS. 
En aquests casos, l’organització prendrà les mesures oportunes que poden implicar l’expulsió 
definitiva del campionat. 

 
- S’HAN DE RESPECTAR TOTES LES PERSONES IMPLICADES EN AQUEST CAMPIONAT I TAMBÉ 

L’ESPAI QUE S’UTILITZA. 
 

- L’organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de 
l’esdeveniment. 

 


