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Concurs per equips amb diferents fases:
1- El Gran Xef
Fase culinària. Aquesta fase tindrà varis factors que seran els que puntuaran en la decisió final: dieta 

equilibrada, qualitat, presentació higiene, treball en equip,..

2- El Gran Sopar
Tastet culinari (on es podran provar els menjars fets pels equips)

3- Jocs reunits
En aquesta fase del concurs es proposarà als equips diferents competicions lúdiques, combinant jocs de 

taula, jocs interactius, esport i jocs mentals.

4- Tu si que vals!
Fase artística on cada grup haurà de demostrar les seves dots mitjançant una cançó interpretada amb el 

karaoke (caracterització, coreografia i veu seran els elements a puntuar).
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Info:
- Horari: De les 20h a les 3h de la matinada

- Edats: De 12 a 30 anys

- Equips: De 6 persones 

- Marxandatge per a tots els participants

- Premis per l’equip guanyador

- Inscripcions gratuïtes al SDJ Cau Jove i a www.svmontalt.cat

- Més info: 93 791 34 79 / joventut@svmontalt.cat

AUTORITZACIÓ (-18) -omplir únicament pels menors de 18 anys-

En/na .....................................................Amb DNI núm. ......................................, com a pare/mare/tutor del 

nen/a......................................................., autoritzo al meu fill/a  a participar en el TORNEIG FIFA 13, el dia 21 de 

Desembre de 2013.

Signatura del pare/mare/tutor :

D’acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal s’informa la persona

interessada que les dades facilitades poden ser incloses en un fitxer automatitzat per fer-ne tractament informàtic.

Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir drets d’imatge, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.


