INSCRIPCIONS CURSA DE L’AMISTAT 2019
La Cursa de l'Amistat limita la participació a 850 participants. Les inscripcions
s'efectuaran de la següent manera:
1) Descarregar la butlleta d'inscripció d'aquesta nova edició 2019 i omplir-la
correctament (la trobareu a la nosta web www.cursadelamistat.com):
IMPORTANT: NO S'ACCEPTARAN BUTLLETES QUE NO ESTIGUIN
IMPRESSES EN TAMANY I FORMAT DIN A4, NI AQUELLES EN QUE LA
LLETRA NO PERMETI LLEGIR CORRECTAMENT LES DADES DEL
PARTICIPANT.
2) Fer entrega de la butlleta d'inscripció al punt d'entrega de dorsals, al lloc i
durant les dates que s'exposen a continuació, juntament amb el següent:
–

Una ampolla d'aigua de 50cl i una petita bossa de productes dolços
o salats. Ambdós productes seran entregats als corredors a l'arribada.
Aquest petit gest simbolitza l'amistat entre tots els participants de la
Cursa. (Recorda: Dóna el que t'agradaria rebre).
ATENCIÓ: NO S'ACCEPTARAN PRODUCTES AMB DATA DE
CADUCITAT ANTERIOR AL 15 DE NOVEMBRE DE 2019.

–

1€ Aquest import correspon a l'Assegurança Individual Obligatòria per
als corredors, exigida per l'Administració.

LLOC I DATA D'ENTREGA DE LA BUTLLETA
D'INSCRIPCIÓ I RECOLLIDA DE DORSALS:
MaTeS Store
C/ Gayarre, 25 Baixos - 08014 Barcelona
DATA: 16 i 17 d'octubre (Horari: 10-13h / 17-20h)

Avantatges exclusius per a clients de MaTeS: Els clients de MaTeS que ho
acreditin portant posat calçat de la marca en el moment de la inscripció,
gaudiran d'accés preferent.
IMPORTANT: Els dorsals s'entregaran per ordre d'arribada. Una vegada
entregats tots, es tancaran les inscripcions.

CONDICIONS D'ENTREGA DE MÉS D'UN DORSAL PER
PERSONA:
–

Es permetrà l'entrega de fins a un màxim de 4 dorsals per persona,
que haurà de presentar les butlletes d'inscripcions corresponents,
adjuntant les fotocòpies de DNI (grapada juntament amb la butlleta
d'inscripció) dels participants que no s'hagin pogut desplaçar al punt
d'entrega.

–

Haurà d'entregar l'import (1€) relatiu a l'Assegurança Individual
Obligatòria per a cadascuna de les butlletes d'inscripcions que presenti,
així com la corresponent quantitat d'ampolles d'aigua i productes
alimentaris.

CONDICIONS D'ENTREGA DE DORSALS A TERCERS:
–

En el cas que algú no pugui desplaçar-se al punt d'entrega de dorsals per
formalitzar la inscripció, podrà enviar a un tercer a fer efectiva l'entrega
de la Butlleta d'Inscripció i a recollir el dorsal en el seu nom.

–

Serà necessari incloure una fotocòpia del DNI del sol·licitant, grapada a
la Butlleta d'Inscripció, portar l'import (1€) relatiu a l'Assegurança
Individual Obligatòria

–

Per suposat, haurà d'entregar l'ampolla d'aigua de 50cl i el producte dolç
o salat que consideri, requisit indispensable per acreditar l'amistat dels
participants.

