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Descripció de l’activitat:
El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona us proposa una Trobada
de Dansa! on podreu lluir en el millor dels escenaris la feina que heu estat
realitzant amb els/les vostres petits/es grans ballarins/es.
Objectius de la Trobada:
• Motivar als participants a que continuïn amb la pràctica d’aquesta
modalitat.
• Despertar l’interès per l’activitat física i l’esperit d’autosuperació
personal i grupal que implica l’actuació davant d’un públic.

Data, localització i horari:

Especificacions:
Composició dels grups: De 6 a 15 participants
Categories: De pre-benjamí a infantil
Música: Durada màxima 2:30 minuts +/- 10 segons
Les músiques es penjaran com a document adjunt a l’Aplicació de
Llicències en el moment de realitzar la inscripció del grup. El format
haurà de ser en MP3 i el nom de l’arxiu haurà de seguir la següent
estructura: nom del grup_categoria_nivell_entitat

Data de celebració:

Dissabte 30 d’abril de 2022

Data límit d’inscripció:

Dimarts 29 de març de 2022

Horari:

Horari de matí i tarda (aproximadament de
8h a 14h i de 15h a 21h) *S’especificarà un
cop hagi passat la data límit d’inscripció.

Localització:

Teatre Casino l’Aliança de Poblenou
(Rambla del Poblenou, 42, 08005
Barcelona).
Metro: L4 Poblenou o Llacuna.
Bus: 6, 126, 192, V27, H16, B20, B25.

-

*És obligatori que el dia de la competició, cada entitat porti el seu
Pendrive com a còpia de seguretat, amb la corresponent identificació
(nom del grup, categoria, nivell i entitat)
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Procés d’Inscripció:
Les inscripcions i llicències les ha de tramitar l’Entitat Esportiva mitjançant
la nostra plataforma online (Aplicació de Llicències del CEEB). Recordeu que
totes les entitats disposeu d’un nom d’usuari i paraula de pas.
Si sou una entitat nova, podeu descarregar-vos tota la informació necessària
per donar-vos d’alta al CEEB i les passes a seguir a
https://ceeb.cat/documentacio/.

Pagament:
Preu: 65,00€ per grup
El pagament es farà també a través de l’Aplicatiu mitjançant targeta bancària
de crèdit o dèbit o bé per transferència bancària enviant sempre el
comprovant amb el número d’albarà en el concepte.

Entrades:
•
•

Degut a l’aforament del teatre, es podran adquirir com a màxim 3
entrades per participant.
L’adquisició d’aquestes és farà de forma anticipada a través de
l’entitat, seguint el protocol que es facilitarà.

Rang d’Edat

Preu Entrada

De 0 a 4 anys
De 5 a 10 anys
Major de 10 anys

0 € (no ocupen butaca)
1€
2€

Contacte:
Pots contactar amb el Departament d’Esports Individuals mitjançant el correu
electrònic esportindividual@elconsell.cat o el telèfon 93 511 20 40 (horari
d’atenció de dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16h a 19h).

