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dimarts, 15 de desembre de 2015

El Consell de l'Estudiantat de l'EPS organitza
el "Torneig League of Legends UdL" en
benefici de La Marató

Informació de l'esdeveniment

Inici:
15 de de desembre de 2015

http://www.eps.udl.cat/
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El diumenge passat es va realitzar l'acte central de la !Marató de TV3 [ http://www.tv3.cat/marato/ ]

La recaptació de fons es oberta fins al proper 31 de març i per aquest motiu des del Consell de l'Estudiantat de
 s'estan organitzant un seguit d'activitatsl'EPS [ https://www.facebook.com/consellEPS?directed_target_id=0 ]

per poder fer una donació, i així contribuir a aquesta gran iniciativa solidària que aquest any es dedica a la
diabetis i la obesitat.

L'activitat que es realitzarà el dissabte 19 de desembre és:

Torneig de League of Legends Universitat de Lleida per La Marató [ 
https://www.facebook.com/events/516816198493053/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
]
MÀXIM 16 EQUIPS!! ·Inscripcions en el següent link:   I7BiSsSmeUhttp://goo.gl/forms/  [ 

 Característiques:http://goo.gl/forms/I7BiSsSmeU ]  Torneig Presencial Lloc: Edifici Polivalent [C. Jaume II, 71]
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 Dia: Dissabte 19 de Desembre del 2015 de les 9:00h fins a les Universitat de Lleida Campus de Cappont
19.30-20:00 hores Recordeu que per poder rebre els premis heu de apuntar-vos a la pàgina web següent de
Riot:  Escolliu dia 19com/eshttp://events.euw.leagueoflegends.  [ http://events.euw.leagueoflegends.com/es ]
Torneig Marató League of Legends UDL No teniu equip i voleu participar i jugar? Envieu un correu a

com amb el nick + la lliga on esteu (si teniu lliga sinó fiqueu unranked) i farem equipstorneiglolmaratoudl@gmail.
amb totes les persones que busquin equip Preu d'inscripció per participant: 3€ Preu d'inscripció per equip: 15€
Podeu consultar les normes, estructura del torneig, premis i molt més a l'enllaç
https://www.facebook.com/events/516816198493053/ [ https://www.facebook.com/events/516816198493053/ ]
TOT EL BENEFICI ECONÒMIC ES DESTINA A LA MARATÓ DE TV3!
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