JOCS EUROPEUS DE POLICIES I BOMBERS
EUROPOLYB - CAMPO DE GIBRALTAR 2018

Enguany tindran lloc al Campo de Gibraltar (Algeciras), del 21 al 29 de setembre, els
VI Jocs Europeus de Policies i Bombers EUROPOLYB 2018.
El Club Esportiu de Mossos d’Esquadra (CEME) voldria aportar una representació
significativa a aquests Jocs, tal com ha fet en altres edicions.

Amb aquesta finalitat, el CEME ofereix als seus associats que participin en
aquests Jocs:

 La informació dels tràmits d’inscripció a les diferents proves.
 Organització de una Delegació Oficial per tal de desfilar (uniformats) com a
col·lectiu.
 Dotar als participants de vestimenta esportiva de desfilada i/o passeig.
 Cobertura mèdica de la Mútua ASEPEYO per a tots els participants:
o Durant la competició oficial (no lleure ni oci)
o Trasllat i/o desplaçament d’anada i tornada als Jocs (accident in itinere)
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CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
 Trobar-se en situació laboral en actiu, no trobar-se de baixa ni estar
expedientat.
 Tenir una antiguitat de soci del Club Esportiu d’un any com a mínim (quotes
2017/2018 al corrent de pagament).
 Tindran preferència els socis que hagin participat en alguns Jocs Europeus o
Mundials en representació del Club Esportiu.
 En els esports individuals, es tindran en compte les marques aconseguides,
cas que s’hagi de fer una selecció.

Així mateix, el CEME ha gestionat amb Prefectura de la Policia, perquè els
participants en els Jocs EUROPOLYB 2016 puguin comptabilitzar un cert nombre
d’hores treballades pel període en què estiguin absents del seu lloc de treball.
Aquest concepte serà el mateix per a tots participants, independentment del nombre
de proves en què s’inscriguin.

La proposta que ha aprovat la Prefectura de la Policia i ha notificat al Club Esportiu
és de 56 hores lineals per participant, per a una representació de fins a 100
mossos.
Per poder concretar aquest nombre d’hores que es comptabilitzarien com a
treballades, i per conèixer la possible afectació del servei, cal saber el nombre de
socis del CEME que volen participar en aquests Jocs.

Per formar una delegació oficial, s’obre un període de preinscripció intern, on tots
els socis del CEME interessats han de trametre un correu electrònic a l’adreça
itpg161@gencat.cat, amb la fitxa que s’adjunta emplenada.
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El termini de preinscripció per formar part de la delegació oficial del CEME
acaba el dia 1 de juny de 2018.

Abans del dia 15 de juny, el CEME farà publica la llista definitiva de la delegació i els
seus components.
Serà a partir d’aquest moment en que cadascú formalitzarà individualment la seva
inscripció

als

Jocs

i

en

remetrà

una

còpia

a

la

secretaria

del

Club

(itpg161@gencat.cat) per tal de poder gestionar la logística de participació als Jocs.
Les inscripcions hauran d’estar tancades i comunicades al Club abans del dia 1 de
setembre.

Pel que fa a la informació relativa als Jocs, està disponible a la pàgina web
www.policeandfire.games

Sabadell, 24 d’abril de 2018
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