PROPOSTA DE
COL·LABORACIÓ

VII EDICIÓ DE LA CURSA ESPORT EN FAMÍLIA - ESPAI BLAU
Aquest any la cursa esportiva que combina dos del teus
grans plaers, l'ESPORT i la FAMÍLIA tindrà lloc el proper
diumenge 24 de maig!
I esperem poder comptar amb tu!

CURSA ESPORT EN FAMÍLIA - ESPAI BLAU

QUE SOM?
El diumenge dia 24 de maig es celebra la VII Edició de la Cursa Esport en Família-Espai Blau, un esdeveniment
esportiu que busca potenciar la realització d’activitat esportiva en grups familiars com a hàbit de vida saludable i
potenciant valors com la col·laboració, el respecte i la recerca del plaer de la pràctica esportiva en si mateixa. Des del
moment de la seva creació, s’ha intentat que aquesta jornada fos quelcom més que un acte esportiu i per això
s’incorporen activitats de caire recreatiu, com inflables, classes de zumba,... a més de voler involucrar a gran part de
l’entramat social del municipi, comerciants entitats, etc, convertint l’esdeveniment en una gran festa oberta a
tothom.
A la 6ª edició ja vam arribar als 300 participants i per a aquesta, inicialment l’objectiu seria consolidar aquests índex
de participació intentant com no superar-los, intensificant la publicitat a les xarxes socials i altres mitjans de
comunicació.
Val a dir que la cursa rep la col·laboració desinteressada de les entitats que organitzen esdeveniments esportius al
municipi, com la MMRR o la secció d’atletisme del Ger, persones vinculades al FEM Ribes i UCER i com no, personal del
CEM Espai Blau que ens aporten el seu esforç i la seva experiència.
Per tot això pensem que sigui necessari fer-vos arribar diferents opcions de col·laboració amb el benentès que aquesta
pugui afavorir a ambdues parts; pel que fa a la cursa, a part de poder cobrir els costos de la mateixa, aconseguir més
al·licients per la participació i per part de les empreses i col·laboradors, la possibilitat d’estar presents en un
esdeveniment d’aquest tipus, de caire amable i obert i poder fer una publicitat amb un mínim esforç.
Esperem poder comptar a la vostra col·laboració i per a qualsevol consulta no dubteu en contactar amb nosaltres!
Juan Diego Romero
Direcció de cursa

Podeu veure tota la infomació detallada a la nostra
web espaiblau.cat dins a l'apartat CURSA ESPORT EN
FAMÍLIA!

CURSA ESPORT EN FAMÍLIA

Per a totes i tots els comerços, entitats, empreses que pogueu estar
interessats en donar un cop de mà i ser en certa manera partíceps
d'aquest esdeveniment, des d'Espai Blau posem a la vostra disposició
d'algunes opcions que tot seguit passem a enumerar

QUE PODEU FER
PER NOSALTRES?

Opció 1
Insertar logo a la samarreta
- Mesura aproximada 4 x 4cm
- Part del darrera
- Aproximadament unes 400 unitats

Import

45€ IVA Inclòs

Opció 2
Donació d'obsequis per sorteig
- Obsequis de regals, productes, serveis, que es
sortejaran entre tos els participants
- S'hauran d'entregar abans del 18 de maig.

Import No es determina

Opció 3
Ubicació d'estand plaça accès
- Serveis relacionats amb l'esport, salut,
família,...
- No es podran fer transaccions econòmiques i es
prioritzen les accions solidàries.
- Cada empresa es portarà el seu mobiliari
- Els participants han de treure algun benefici

COM RESERVAR
OPCIONS DE
COL·LABORACIÓ?

Enviant un mail a info@espaiblau.cat indicant:
1. Dades d'empresa.
2. Dades de contacte (mail, telèfon mòbil,...)
3. Indicar l'opció de col·laboració escollida:
a. En cas d'opció 1 : enviar logo en format PDF abans del 30 d'abril
b. En cas d'opció 2: Enviar informació aproximada del que s'entregarà
c. En cas d'escollir l'opció 3 caldrà passar un escrit amb l'explicació
detallada del que es vol fer.
*PER APARÈIXER A LA SAMARRETA CAL FER LA RESERVA ABANS DEL 30 D'ABRIL

CEM Espai Blau Sant Pere de Ribes - 938 964 820 -

667 513 285 - www.espaiblau.cat - info@espaiblau.cat

