CATEGORIA

A

B

C

D

E

* El preu de la inscripció és d’11€ per parella, cada participant extra 5,5€ (IVA inclòs)
Les inscripcions fetes després del 15 de maig no podran escollir talla de samarreta

Dades del participant adult
Nom
Cognoms

DNI

Correu electrònic (lletra impremta)

Data de naixement

Municipi

Codi postal

Telèfon mòbil

Relació o parentiu amb el menor

Talla samarreta
S

Dades del menor
Nom

Data de naixement

Cognoms

–

M –

L

–

XL

-

XXL

Talla samarreta infant (escollir franja)
4 a 5 anys - 6 a 8 anys - 10 a 12 anys - S
4 a 5 anys - 6 a 8 anys - 10 a 12 anys - S

Dades de la persona de contacte en cas d’emergència
Nom i cognoms

SIGNATURA

Telèfon de contacte

Omplint i signant aquest document accepto haver llegit i entès les condicions
d’ús i la totalitat del reglament de la cursa ESPORT EN FAMÍLIA ESPAI BLAU,
també pel que fa a la cessió de dades de caràcter personal i d’imatge dels dos
components de la parella.

JUSTIFICANT DE LA INSCRIPCIÓ A LA CURSA ESPORT EN FAMÍLIA:

CATEGORIES
ADULT i JOVE
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Categoria E

ANY DE NAIXEMENT
A partir de 2002
Cotxets
Nascuts abans del 2012
2011, 2010 i 2009
2008, 2007 i 2006
2005, 2004 i 2003

3 de juny a les 9.30h

DISTÀNCIA INFANT
5.500m
1.000m
400m
800m
1000m
5.500m

DISTÀNCIA CONJUNTA
200m
200m
200m
-

No s’entregaran dorsals el mateix dia de la prova, a excepció dels inscrits de fora de la comarca (a les 9h)
La recollida de dorsals es farà al Complex Esportiu Municipal Espai Blau els dies:
- Divendres 1 de juny de 17 a 20h
- Dissabte 2 de juny de 10 a 14h
NOM I COGNOM ADULT : _______________________________________________ DATA D’INSCRIPCIÓ__________
* No es podrà anul·lar cap inscripció un cop efectuada

Passeig Circumval·lació S/N – Sant Pere de Ribes - 93 896 48 20

www.espaiblau.cat - www.facebook.com/espaiblau - info@espaiblau.cat

* El recorregut és gairebé en la seva totalitat pla i combina asfalt i pista de terra i les distàncies són aproximades.
* A la categoria B l’infant podrà córrer acompanyat per la seva parella adulta durant la primera part de la prova
* Qualsevol participant amb dificultats de mobilitat podrà escollir la categoria en la que se senti més a gust.

LES INSCRIPCIONS A LA CURSA ESPORT EN FAMÍLIA - ESPAI BLAU INCLOUEN:
-

Ús de les instal·lacions del CEM Espai Blau durant el dia de la prova.
Assegurança esportiva dels participants i ambulàncies.
Dorsal, obligatori per la cursa. Sistema de cronometratge mitjançant codi de barres que porta el dorsal.
Bossa del corredor amb regals i promocions dels col·laboradors i obsequi commemoratiu de la cursa.
Altres Serveis de guarda-roba, WC, dutxes, servei de bar, ...
Zona recreativa per a infants amb inflables, tallers, activitats....

