FITXA DE L'ACTIVITAT
ACTIVITAT: Trobada jove de tennis taula
EDATS: 14 a 30 anys
MODALITAT: individual o en equip (màxim 2 persones)
DATA: 29 d'abril de 2017
LLOC: Pistes de tennis taula al aire lliure davant el poliesportiu municipal d'Alaior
HO ORGANITZA: Ajuntament d'Alaior, Club Tennis Taula d'Alaior, INJOVE i Consell Insular de Menorca
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
La trobada jove de tennis taula surt com a iniciativa del departament de joventut de l'Ajuntament d'Alaior,
vista la demanda dels joves per aquesta activitat. S'hi poden inscriure joves de tota menorca de 14 a 30
anys de forma individual o en equip.
És una trobada d'un dia de duració de 10.00 a 13.00 hores on els joves participants podran gaudir de les
següents activitats: torneig de tennis taula, bereneta i música amb el Dj Bass.
Es farà entrega de premis als guanyadors.
ACTIVITAT GRATUÏTA
L'activitat és gratuïta per tots els participants.
ORGANITZACIÓ
La trobada jove de tennis taula és una activitat municipal que s'engloba dins el programa Alternanits 201617. Està cofinanciada per l'Ajuntament d'Alaior, l'Injove i Consell Insular de Menorca i l'organització el dia de
l'esdeveniment la durà a terme el Club Tennis Taula d'Alaior.
FORMALITZACIÓ DE LES INSCRIPCIONS:
Es podrà realitzar online des de la web www.alaior.org, emplenant totes les dades requerides. S'haurà de fer
entrega presencialment de dues autoritzacions en cas de menors d'edats (autorització de menors d'edat i
drets d'imatge) i d'una di és major d'edat (drets d'imatge). S podrà fer entrega al punt o casal jove de cada
poble o directament al departament de joventut de l'Ajuntament d'Alaior.
Les dues autoritzacions es troben a la mateixa pàgina de les inscripcions.
RECOMANACIONS:
Els participants vindràn a l'activitat per la seva conta. Es recomana ser puntuals. L'organització no posarà un
bus especial per l'esdeveniment.
Cada participant es farà responsable dels seus objectes personals durant tot el desenvolupament de
l'activitat. En qualsevol cas es recomana no portar objectes de valor. En cap cas l'organització es
responsabilitzarà de la pèrdua, robatori o deterioració d'objectes.
En cas de pluja l'activitat es durà a terme a l'annex de l'IES Miquel Guàrdia que està situat davant el
poliesportiu municipal.
CONTACTE:
Per qualsevol dubte et pots posar en contacte amb el punt jove del vostre poble o directament al
departament de joventut de l'Ajuntament d'Alaior al 971371002 ext 148 o a l'adreça electrònica puntjove@ajalaior.org

