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La inscripció per aquesta cursa, té un cost de 6,5€ per
participant, en concepte d’assegurança. L'assegurança és de
caràcter obligatori per tot aquell esportista que vulgui
participar en activitats organitzades des del Consell Esportiu
del Pla d’Urgell. L’assegurança es paga una vegada i
serveix per tot el curs, et permet participar en crosos,
trobades,.. que s’organitzen pels pobles del voltant. (us anirem
informant a mesura que surtin els calendaris).També us volem
informar que des de l’organització tancaran les inscripcions
el dijous 26 d'octubre (des de l’escola recollirem butlletes fins el
dimecres 25 d’octubre).Per aquesta cursa cal que ompliu
la butlleta i la retorneu a la porteria de l’escola (Sra.
Mònica de 17:30 a 19:00h) i adjunteu els 6,5€ en concepte
d’assegurança. Us recordem que per recollir el pitral i realitzar
l’escalfament necessari, cal com a mínim presentar-se 30
minuts abans de la cursa.
En cas de pluja el Cros s’ajornarà al dia 5 de novembre.

La inscripció per aquesta cursa, té un cost de 6,5€ per
participant, en concepte d’assegurança. L'assegurança
és de caràcter obligatori per tot aquell esportista que
vulgui participar en activitats organitzades des del Consell
Esportiu del Pla d’Urgell. L’assegurança es paga una
vegada i serveix per tot el curs, et permet participar en
crosos, trobades,.. que s’organitzen pels pobles del
voltant. (us anirem informant a mesura que surtin els
calendaris).També us volem informar que des de
l’organització tancaran les inscripcions el dijous 26
d'octubre (des de l’escola recollirem butlletes fins el
dimecres 25 d’octubre).Per aquesta cursa cal que
ompliu la butlleta i la retorneu a la porteria de l’escola
(Sra. Mònica de 17:30 a 19:00h) i adjunteu els 6,5€ en
concepte d’assegurança. Us recordem que per recollir el
pitral i realitzar l’escalfament necessari, cal com a mínim
presentar-se 30 minuts abans de la cursa.
En cas de pluja el Cros s’ajornarà al dia 5 de novembre.

La inscripció per aquesta cursa, té un cost de 6,5€ per
participant, en concepte d’assegurança. L'assegurança
és de caràcter obligatori per tot aquell esportista que
vulgui participar en activitats organitzades des del Consell
Esportiu del Pla d’Urgell. L’assegurança es paga una
vegada i serveix per tot el curs, et permet participar en
crosos, trobades,.. que s’organitzen pels pobles del
voltant. (us anirem informant a mesura que surtin els
calendaris).També us volem informar que des de
l’organització tancaran les inscripcions el dijous 26
d'octubre (des de l’escola recollirem butlletes fins el
dimecres 25 d’octubre).Per aquesta cursa cal que
ompliu la butlleta i la retorneu a la porteria de l’escola
(Sra. Mònica de 17:30 a 19:00h) i adjunteu els 6,5€ en
concepte d’assegurança. Us recordem que per recollir el
pitral i realitzar l’escalfament necessari, cal com a mínim
presentar-se 30 minuts abans de la cursa.
En cas de pluja el Cros s’ajornarà al dia 5 de novembre.

A la pàgina web www.ampaelcarme.com hi trobareu
més informació.
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