Bases Nit de l’Esport Local 2017

1. Introducció
El proper dia 17 de febrer de 2018 a les 20.30 hores, la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament d’Ulldecona organitzarà la XV Nit de l'Esport Local a la Sala d’Actes de
l’Insttut anuel Sales i Ferré.
La Nit de l'Esport Local és un acte de reconeixement social, que pretén premiar l’esforç
de les persones implicades en l’esport al nostre municipi, ja siguin esportstes, enttats,
tècnics, o altres persones relacionades amb el món de l'esport local.

2. Modalitats
Les modalitats són les següents:

·Reconeixement a Esportstes Locals:
En aquesta modalitat es realitzarà un reconeixement als esportstes d’Ulldecona que
hagin destacat durant la temporada 2016-2017. El reconeixement es farà per a totes les
disciplines esporties, incloent l’esport federat, escolar o de lleure.
Qui podrà partcipar en aquesta modalitat?
En aquesta modalitat podrà partcipar un esportsta representant qualseiol de les
enttats esporties locals d’Ulldecona. A més, també podrà presentar la seia
candidatura qualseiol esportsta per lliure, és a dir, sense representar ninguna enttat,
tot i que en aquests casos es ialorarà la trajectòria esportia del candidat.

·Reconeixement a Enttats iio Centres Esportus Locals:
En aquesta modalitat es realitzarà un reconeixement a les enttats i als centres esportus
d’Ulldecona, per l’esforç realitzat durant la temporada 2016-2017. El reconeixement es
farà per a totes les disciplines esporties, incloent l’esport federat, escolar o de lleure.
Qui podrà partcipar en aquesta modalitat?
En aquesta modalitat, podran partcipar totes aquelles enttats i centres esportus
d’Ulldecona que estguin registrats a l’Ajuntament d’Ulldecona.

·Mencions Especials:
En aquesta modalitat, l’Ajuntament d’Ulldecona escollirà a les diierses persones o
enttats que consideri adients. Es ialorarà l’actiitat portada a terme durant l’ant 2017 i
la trajectòria esportia ns al moment.
En aquesta modalitat s’escollirà al conjunt d’una enttat o a una persona iinculada amb
el món de l’esport, bé sigui com a esportsta, tècnic, o directu.

Període d’inscripcions
El període per inscriure’s per a partcipar a la XV Nit de l’Esport Local, serà des del dia 22
de desembre del 2017 ns al 2 de febrer del 2018.
Durant aquests dies es podrà inscriure a la modalitat per al Reconeixement als
Esportstes Locals i per a la modalitat al Reconeixement a les Enttats i Centres Esportus
Locals.
Les inscripcions es realitzaran online, a traiés de la pàgina web de la Regidoria
d’Esports: www.esportsulldecona.com
A la pàgina d’inici de la pàgina web, trobareu un enllaç per a la secció de la Nit de
l’Esport Local. Allí trobareu tota la informació, i en cas de qualseiol dubte us podeu
posar en contacte amb els tècnics municipals al mateix Paielló d’Esports.
Un cop realitzada la inscripció, des de la Regidoria d’Esports, ens posarem en contacte
per con rmar la inscripció i per sol·licitar alguna foto si es necessari.

