8º TORNEIG d’ESTIU
Carta d’Inscripció i Fairplay
Benvolguts germans,
Un any més volem disputar el 8º Torneig d’estiu de Trobada Jove el dia 4 de gener de 2020.
Aquest any seguirem amb la competició habitual de futbol sala juniors i joves i voley 4x4 mixt.
Com ja sabeu, aquesta és també una oportunitat en la que volem donar testimoni i bon exemple als
amics que ens puguin visitar i aquest testimoni es dóna en totes les nostres accions, actituds i
paraules. És per aquest motiu pel que us adrecem aquesta carta. Malauradament en algunes edicions
anteriors hem vist accions no desitjades i que ens agradaria evitar durant aquest proper dissabte.
L’exemple de Jesús ens indica clarament com hem d’actuar en cada cas evitant les baralles i buscant
la pau.
Agraïm a tots aquells que heu sabut donar exemple amb el vostre joc i la vostra actitud, però també
volem advertir que tindrem en compte el comportament dels membres de cada equip, i que això pot
significar tant la desqualificació del torneig, com la no participació en posteriors edicions d’aquest
torneig. Així que, si us plau, donat que els equips porten el nom de l’església que representa, ens
agradaria que el compromís per part del pastor o ancià de la vostra església, es formalitzés
signant aquesta carta juntament amb el capità de l’equip, i la envieu per e-mail a
info@trobadajove.org per completar la vostra inscripció, després d’haver fet l’ ingrés al banc.
Com a cristians volem que sigui un temps on altres persones puguin arribar a conèixer a Jesús d’una
manera personal, com ho hem fet nosaltres. Així que aprofiteu aquest dia per fer esport i expressar
que Jesús és el teu Senyor i Salvador.
Esperem que entengueu l’esperit d’aquesta carta i tot surti per a la glòria de Déu.
Cordialment,
Equip coordinador de Trobada Jove
NOM DE L’EQUIP : _____________________________________________________
COMPETICIÓ (marca una creu al costat de la competició inscrita):
FUTBOL JOVES:
FUTBOL JUNIORS:
VOLEY MIXT 4x4 :
NOM DEL PASTOR O ANCIÀ:

NOM DEL CAPITÀ DE L’EQUIP:

____________________________

______________________________

Telèfon: ____________________
Firma:

Firma:

