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La inscripció per aquesta cursa,
té un cost
de 4€ per participant i a cadascun dels atletes se
l’obsequiarà
amb una
samarreta
tècnica
commemorativa i a un berenar de coca i xocolata.
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Es recomana, tot i que no és obligatòria, disposar
de la Llicència dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya del curs vigent tramitada pels Consells
Esportius. En properes curses serà obligatori
abonar 4€ per obtenir l’ assegurança.
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També us volem informar que des de l’organització
tancaran les inscripcions el divendres 20
d'octubre o quan assoleixin els 300 inscrits
(des de l’escola recollirem butlletes fins el dimarts
17 d’octubre).
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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 4€
en concepte d’inscripció.
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A la pàgina web www.ampaelcarme.com hi trobareu
més informació
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