Premi #JoEmQuedoACasa!
L’aparició del Covid-19, juntament amb totes les conseqüències causades per la malaltia, ha
provocat una situació a la que no estàvem gens acostumats. Passar tantes hores a casa està
sent un autèntic repte mental, físic i social.
Malgrat això, de totes les situacions, fins i tot de les més desagradables, sorgeixen iniciatives
humanes que faciliten el dia a dia. L’esport de l’Hospitalet, com no podia ser d’una altra forma,
ha estat a l’alçada i a través de les diferents xarxes socials hem vist multitud d’activitats que
han permès que aquest confinament sigui més suportable.
Per tots aquests motius, i per la solidaritat que ha tornat a mostrar l’esport de la nostra ciutat,
volem premiar aquella iniciativa o activitat més original sorgida durant aquests dies de
confinament. Busquem vídeos, jocs, exercicis físics per fer a casa, concursos, campionats,
reptes... Tot allò que hem anat veient i que, diguem-lo ben fort, ens ha encantat.
Així que, si des del teu club o centre educatiu esteu duent a terme activitats amb els vostres
esportistes, o si algun dels vostres membres ha creat una iniciativa original, presenteu la idea
al Premi #JoEmQuedoACasa!

BASES
•
•
•
•

•
•
•

Iniciativa sorgida durant el període de confinament, a partir del 13 de març de 2020 i
fins que duri aquesta situació.
Caldrà omplir i enviar el formulari web abans del 29 de maig.
En cas de ser un projecte individual o d’un grup o equip en concret, els protagonistes
han de ser esportistes que participin als Jocs Escolars de l’Hospitalet 2019/2020.
En cas de ser una iniciativa global d’una entitat o centre educatiu, dins la mateixa han
d’haver participat esportistes que participin als Jocs Escolars de l’Hospitalet
2019/2020.
Ha d’haver estat publicada en xarxes socials.
Es premia l’originalitat i, per tant, no exigim cap format en concret. Busquem idees!
El guardó es lliurarà a la pròxima Festa dels Valors, prevista pel pròxim dijous 18 de
juny.

PREMIS
•

Un cop rebudes totes les propostes, un Jurat compost pels diferents membres de la
Junta Directiva i el Comitè Assessor decidiran les tres propostes guanyadores.

•

Les tres propostes guanyadores rebran un xec descompte en material esportiu de la
botiga Wala amb els següents imports:
• Guanyador/a: 120 euros
• 2n classificat: 75 euros
• 3r classificat: 50 euros

