MANUAL PER TRAMITAR LES INSCRIPCIONS DELS EQUIPS I
DELS ESPORTISTES A LA 37a OLIMPÍADA ESCOLAR REUS 2019

Pas 1. OMPLIU EL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ DEL
VOSTRE CENTRE EDUCATIU
Abans del 21 de desembre de 2018 haurà d’inscriure el centre educatiu a la 37a Olimpíada
Escolar a l’aplicació web corresponent: https://goo.gl/forms/Cia3htvHDlqLKbYq1
1.1.

Llegiu detingudament les instruccions abans de començar a omplir el formulari.

1.2

DADES DEL CENTRE EDUCATIU. Introduïu totes les dades relatives al vostre centre
educatiu.

1.3

PERSONA RESPONSABLE PER A LES COMUNICACIONS (obligatori). Introduïu totes
les dades de la persona responsable del vostre centre educatiu.
Aquesta persona serà la que rebrà totes les comunicacions per correu electrònic i serà
la persona de contacte en cas d’emergència abans o durant les competicions.

1.4

ALTRES CONTACTES (opcional). Introduïu les dades de les persones del vostre centre
educatiu que també podran rebre comunicacions per correu electrònic.

1.5

EQUIPS D’ESPORTS COL·LECTIUS. Indiqueu quins equips d’esports col·lectius
presentarà el vostre centre educatiu a l’Olimpíada (marqueu tantes caselles com equips
de cada categoria tingueu).

ATENCIÓ!!!
Si es produeixen baixes o altes d’equips durant el termini d’inscripció, quan ja
heu omplert i enviat aquest formulari: NO TORNEU A ENTRAR LES DADES UNA
ALTRA VEGADA.
Envieu un correu electrònic a l’adreça olimpiada@cebc.cat per demanar
qualsevol canvi o notificar les noves altes o baixes dels equips del vostre centre
educatiu.
1.6

BÀSQUET 3x3 ADULTS. Indiqueu si el vostre centre educatiu inscriurà un equip de
BÀSQUET 3 x3 d’ADULTS a l’Olimpíada Escolar.
Està previst que la competició es porti a terme els dissabtes 9 i 16 de març i només podran participar
membres de la comunitat educativa majors de 18 anys.

1.7

UNA VEGADA HEU RESPÓS ja podeu enviar el formulari.

RECORDEU QUE SI HEU INDICAT QUE PARTICIPAREU A LA COMPETICIÓ DE
BÀSQUET 3X3 CAL QUE ... envieu el Full de Compromís a l’adreça
olimpiada@cebc.cat, abans del divendres 21 de desembre de 2018, indicant les
dades dels esportistes adults que participaran a la competició de Bàsquet 3x3.

PAS 2. OMPLIU LES INSCRIPCIONS DELS VOSTRES
ESPORTISTES MENORS D’EDAT
Abans del 21 de desembre de 2018 haureu d’inscriure els esportistes a la 37a Olimpíada Escolar,
indicant les dades personals i els esports escollits, a l’aplicació web corresponent:
https://goo.gl/forms/dMnHUG5EOo5SWkOF3 .
ATENCIÓ!!!!
primer heu de fer la inscripció dels vostres esportistes al formulari GOOGLE de
l’Olimpíada (indicant els esports que practicarà aquell esportista) i després heu
de tramitar la llicència esportiva (el carnet d’esportista) amb el vostre Consell
Esportiu corresponent.
Si no ho feu d’aquesta manera i dins els terminis establerts, el Comitè
organitzador de l’Olimpíada Escolar podrà anul·lar les vostres inscripcions.
2.1

Llegiu detingudament les instruccions abans de començar a omplir el formulari.

2.2

DADES PERSONALS DE L’ESPORTISTA. Ompliu totes les dades personals de
l’esportista que se us demanen: NOM I COGNOMS, CENTRE EDUCATIU, LOCALITAT,
SEXE, ANY DE NAIXEMENT.

2.3

Indiqueu si és el/la capità/na del centre educatiu.

2.4

Indiqueu en quin ESPORT COL·LECTIU participarà (escolliu l’esport i la categoria del
desplegable). Recordeu que només podeu inscriure el vostre esportista a 1 esport
col·lectiu.
Si no ha de participar a cap esport col·lectiu assenyaleu l’opció: “NO FARÀ CAP
ESPORT COL·LECTIU”

2.5

Indiqueu en quins ESPORTS INDIVIDUALS participarà (escolliu l’esport, la(es) prova(es) i
nivell). Recordeu que només podeu inscriure el vostre esportista a 2 esports individuals.
Si no ha de participar a cap esport individual assenyaleu l’opció: “ NO FARÀ CAP ESPORT
INDIVIDUAL”

2.6

Indiqueu si l’esportista participarà en algun(s) relleu(s).

2.7

La CURSA FAMILIAR és una competició oberta a tots els esportistes que participin a
l’Olimpíada Escolar i als seus familiars majors de 18 anys, que els vulguin acompanyar els
darrers 500 metres de la cursa.
Només cal que indiqueu si l’esportista participarà a la Cursa Familiar i si ho farà
acompanyat/da d’un adult (no caldrà introduir les dades de la persona adulta)

2.8

JA PODEU ENVIAR EL FORMULARI. Una vegada enviat el formulari ja podeu
introduir les dades d’un altre esportista.
ATENCIÓ!!!
Si es produeixen baixes o altes d’esportistes durant el termini d’inscripció, quan ja
heu omplert i enviat aquest formulari, o us adoneu que us heu equivocat introduint
les dades: NO TORNEU A ENTRAR LES DADES PER SEGONA VEGADA.
Envieu un correu electrònic a l’adreça olimpiada@cebc.cat per demanar
qualsevol canvi o notificar les noves altes o baixes dels equips del vostre centre
educatiu.

