
	 	

	

13è concurs “juguem net 

al baix Llobregat” 

BASES – CURS 2021/22 
 

Convocatòria: 
EL Consell Esportiu del Baix Llobregat convoca el 13è Concurs “Juguem Net 

al Baix Llobregat”, adreçat a tots els participants dels Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya (JEEC) i del Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE) del Baix Llobregat. 
 

Aquest concurs es portarà a terme durant el curs escolar 2021-2022. 
 

Objectius: 
Que tots els participants dels JEEC i del PCEE coneguin i acceptin les normes de 

joc net necessàries per participar-hi: 
 

1. Entrenar, jugar i competir per passar-s’ho bé i per formar-se com a persona. 
 

2. Alimentar-se bé, prendre precaucions, conèixer i respectar els propis límits i 
no fer res que ens perjudiqui com a esportistes. 

 

3. Ser responsable, comprometre’s amb els companys i amb l’entrenador. 
 

4. Respectar tant si es guanya com si es perd als adversaris, ja que sense ells 
no hi ha competició. 

 

5. Reconèixer que tothom té dret a participar i a jugar, independentment de les 
seves facultats i possibilitats. 

 

6. Acceptar la importància de respectar el reglament i sobretot la feina 
d’aquells, com els jutges i tut@rs de jocs, que asseguren el seu compliment. 

 

7. No acceptar els fanatismes, ja que per animar no cal menysprear a ningú. 
 

8. Entendre que no sempre es pot estar d’acord, i per aquest motiu creure en la 
tolerància, el diàleg i la comprensió. 

 
 
 



	 	

	

Procediment: 
El procediment per participar en el concurs és el següent: 

 
1. Completar amb les teves dades personals el “Manifest d’acceptació de les 

normes per participar en els JEEC i/o PCEE”. 
 

2. Afegir dues normes pròpies que desitjaríeu incloure en aquest manifest. 
 

3. Il·lustrar o fer arribar una fotografia on aparegui una de les vuit normes 
acceptades o bé d’una de les proposades. 

 

4. Fer arribar tots els documents (manifest + il·lustració/foto) abans del 8 
d’abril de 2022 via e-mail a joseto@cebllob.cat o per correu ordinari a 
Ctra. N-340, km.1249 Parc Torreblanca 08980 (Sant Feliu de 
Llobregat). 

 
 

 
 

S’atorgarà un obsequi d’entre tots els participants en base a la valoració del jurat. 
Així mateix, el Consell Esportiu del Baix Llobregat es posarà en contacte amb el/la 
guanyador/a per tal de concretar la data de recollida de l’obsequi. 
 
 
 

Exempcions: 
 Queden exempts de participar en aquest sorteig tots aquells esportistes que 
tinguin una sanció d’algun dels comitès de competició que fan possible el funcionament 
dels JEEC (fases local, comarcal, sectorial, territorial i nacional). 
 

Altres aspectes: 
La informació que es sol·licita en el full de Manifest d’acceptació de les normes 

per participar en els JEEC i/o en el PCEE és necessària per tal de comunicar al 
guanyador/a que ha estat el/la participant premiat/da. El Consell Esportiu del Baix 
Llobregat només utilitzarà aquesta informació amb aquesta finalitat.  
La participació en aquest concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases. 


