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XIV  TORNEO NADAL OURENSE 

I MEMORIAL MAROSA SALGADO MADRIÑÁN 

 

Como sabedes esta será a primeira edición que levará o nome dunha persoa moi importante 

para o noso club. Non é posible organizalo de xeito presencial porque isto non tería sentido 

sen público. Por iso deseñamos un xeito de que nos poidades acompañar nesta xesta. 

O Torneo, que será organizado polo Club Ximnasia Escola Pavillón coa colaboración do Club 

Ximnasia Pavillón Ourense, vai ser retransmitido no canal de youtube deste último como un 

falso directo que tería o seu estreo o día 26 ou 27 de decembro. Estaremos encantados e 

encantadas de que participásedes co voso exercicio ou exercicios enviados en vídeo dende 

a vosa instalación.  

 

PARA PARTICIPAR: 

 

1. PREINSCRICIÓN-Cada club debe enviar ó correo electrónico 

escolaximnasia@gmail.com a súa intención de participar antes do día 4 de 

novembro, unha vez asumido en que consiste a participación. O correo ten que vir co 

asunto: INSCRIPCION TORNEO NADAL e no corpo do correo manifestar a intencion 

de particpar, sen ningún dato máis que o nome do club. 

 

2. O día 4 de novembro quedarán pechadas as inscripcións pero podemos pechalas 

antes, quedando os clubs que a envíen despois do peche en lista de espera, se se 

cubrise o tempo que temos estimado de duración do evento. 

 

3. O día 7 de novembro enviaremos ós clubs inscritos e admitidos un correo de 

confirmación con toda a información do que deberán enviar antes do día 1 de 

decembro, que será o seguinte: 
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a. Antes do día 20 de novembro debe ser enviada ó correo electrónico do Club 

(escolaximnasia@gmail.com) a listaxe de músicas, cos seus autores, que se 

van utilizar (no caso de que os exercicios leven música). 

b. Antes do día 1 de decembro e nun só correo electrónico debe ser remitido ó 

mesmo correo, o seguinte material: 

 Declaracion responsable asinada polo club de que ten asinadas as 

autorizacións de todos/as os participantes do vídeo (nós enviaremos 

unas autorizacións de imaxe que @s ximnastas deben asinar e os 

clubs deben recoller). 

 Un vídeo con duración de 5 minutos máximo, coas características 

que vos enviaremos detalladas, no que podedes elexir o que grabades: 

un exercicio ou máis (sempre que non  pasen de 5 minutos en total) da 

modalidade de ximnasia e nivel que elixades. 

 Unha foto de participantes co  nome do club, dos participantes ... como 

elixades (será o poster que dé paso á vosa participación no evento). 

 

Grazas pola vosa atención! Esperámosvos! 

 

Ourense, 29 de outubro de 2020 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

mailto:escolaximnasia@gmail.com
mailto:escolaximnasia@gmail.com

