
7/6/15 Parc del Clot 18:30-19:00h
Mini runners (3 a 7 anys) Junior Runners (8 a 12 anys)

També pots fer la inscripció online 
a www.fundaciocet10.org



PARTICIPANTS
La participació en la cursa haurà 
de ser en equip, format per un 
adult major de 18 anys i un infant 
entre 3 i 12 anys.

LLOC/ DIA I HORA
El parc del Clot serà l’escenari de 
la cursa. El circuit s’endinsarà pels 
racons més emblemàtics d’aquest 
espai verd del nostre districte.
El dia escollit serà el diumenge 
7 de juny a les 18.30h

DISTÀNCIES I CATEGORIES
La cursa tindrà dues categories:
Categoria Mini Runners
· De 3 a 7 anys
· Distància: 400 metres

 Categoria Junior  Runners
· De 8 a 12 anys
· Distància 1000 metres

NÚMERO DE PARTICIPANTS
Inscripcions limitades a 200 
participants (100 pares/mares/
familiars i 100 fills/filles/nens)

Nom Pare/Mare/Tutor

INSCRIPCIÓ

+ INFORMACIÓ
www.fundaciocet10.org

Nom nen/a

DNI

Data de naixement

E-mail

Escola de procedència

Telèfon

LA CURSA
La primera sortida de la cursa serà 
per la categoria Mini Runners. 
Sortiran nens i pares JUNTS fins 
al final del recorregut.

La segona sortida serà per la 
categoria Junior Runners. Aquesta 
es realitzarà 1 minut desprès de 
la primera. Igualment, les parelles 
participants hauran de sortir 
JUNTES fins al final del recorregut.
IMPORTANT:a l’ entrada a meta, 
l’adult i l’infant hauran d’arribar 
AGAFATS DE LA MÀ.

BOSSA DEL CORREDOR
Al final de la cursa, l’organització 
donarà a cada participant una 
bossa amb aigua, una peça de 
fruita i alguna sorpresa més.

RECOLLIDA DE DORSALS
Un cop inscrit, cada participant 
rebrà un mail per recollir el dorsal 
(infant i adult amb el mateix 
número). La recollida de dorsals de 
l’1 al 5 de juny a la mateixa escola 
de l’infant (escoles on CET10 
treballa) o en cas contrari, a les 
mateixes oficines de CET10.


