Organització:

Col·laboradors:

Agraïm la col·laboració de:

DIUMENGE DIA 7 DE MAIG DEL 2017

Participants:
Dins de Classificació: Infants entre 7 i 14 anys (equips de dos)
Fora de Classificació: Un infant entre 7 i 14 anys i un major de 14
anys.
Inscripcions al local del CESF, C/ Estricadors, 7 de 7 a 8 del vespre :
Promocions:
Dissabte dia 22 d’abril de 7 a 9 de la tarda
(a preu de federat) 3€ / nen (6 € / parella)
Inscriu a un amic:
Si vas participar l’any passat i inscrius a un amic,
tots dos pagareu com a federat 3€ / nen (6 € / parella)

Del dilluns dia 24 d’abril al divendres
dia 5 de maig:
Socis: 5€ /nen (10 € / parella)

Dissabte dia 6 de maig de a
7 a 8 del vespre:

No socis: 7€ / nen (14 € / parella)

10 € / nen (20 € / parella)

Salutació
L’edició d’enguany ens em posat d’acord amb els centres
educatius del municipi per poder aplicar l’etiqueta #femhofacil i tal
com em fet amb diverses ocasions ajuntar esforços i poder arribar a
un públic més ampli, divers i dispers, per tan contem amb l’ajuda del
“pla català de l’esport a l’escola”
El recorregut d’enguany ens portarà pel serrat de la Galaieta
per tornar pel costat de la Baronia de Can Bosch. La intenció és
descobrir senders i camins nous, és per això que ens endinsem a
dins del bosc tal com si fóssim la fauna que hi ha per allà amagats.
Tranquils que les guilles i senglars que hi habiten segur que se’n van
tan bon punt ens sentint venir.
Per tercer any consecutiu seguim amb la intenció de multiplicar
la participació, per això seguim amb la promoció:
“Inscriu a un amic”

Federats: 3€ per nen (6 € / parella)
Sorteig dels dorsals:
Es celebrarà el dissabte dia 6 de maig un cop es tanquin les
inscripcions, a partir de les vuit del vespre.

Als participants de l’any passat que portin a un amic, veí, familiar, etc.
i s’inscriguin tots dos, no cal que facin parella, els cobrarem la
inscripció com si fossin federats.
Ramon Puig

Arribada:
President del CESF

A la plaça Josep Umbert, entre la una i les dues del migdia.
Més informació al telèfon del CESF 938661578 o bé al 610210849

INSCRIPCIÓ A LA MIR’17

Participant 1

Participant 2

n de dorsal:________

n de dorsal:________

Nom i cognoms:__________________________________

Nom i cognoms:__________________________________

Edat____________ Data de naixement:____/____/_____

Edat____________ Data de naixement:____/____/_____

Classificació:__________

Classificació:__________

Adreça:_________________________________________

Adreça:_________________________________________

Població:________________________________________

Població:________________________________________

correu electrònic:_________________________________

correu electrònic:_________________________________

Telèfon contacte :_________________________________

Telèfon contacte :_________________________________

Nom Pare / mare /tutor:____________________________

Nom Pare / mare /tutor:____________________________

Escola:__________________________________________

Escola:__________________________________________

Has participat en d’altres edicions: _____/______

Has participat en d’altres edicions: _____/______

Soci del CESF____/_____ Promoció “AMIC”:____________

Soci del CESF____/_____ Promoció “AMIC”:____________

