INTERNAL

#

CATEGORIES, HORARIS I

Patrocina i col.labora:

DISTÀNCIES
MINI (2016-2018)
11.15 h 650 m (sortides per any cada 10 min)
És obligatori que cada nen/a vagi acompanyat
d’un adult (pare/mare o tutor/a)
INFANTIL,CADET I JUNIOR (2004-2009)
11.45h 1.300 m
PRE-BENJAMÍ (2014-2015)
12.00 h 1.300 m
BENJAMÍ (2012-2013)
12.20h 1.300 m
ALEVÍ (2010-2011)
12.40h 1.300 m
PARES, MARES I EX-ALUMNES
13.00h 1.300 m

JUSTIFICANT INSCRIPCIÓ

18 DE JUNY DE 2022

En/Na....................................................................
Ha realitzat el pagament corresponent a la
inscripció per a la FEDACURSA XTREM que es
realitzarà el proper 18 de juny de 2022.
*Cal mostrar el resguard de pagament abans de
retirar el dorsal.

ORGANITZA:
COMISSIÓ FEDACURSA XTREM DE
L’AMPA S.C.S

Segueix-nos a
@fedacursa.xtrem
@fedacursaxtrem
www.facebook.com/Fedacursaxtrem
www.fedacursaxtrem.com

AMB LA COL.LABORACIÓ DE:
SEGELL ORGANITZATCIÓ

INSCRIPCIONS A L’OFICINA DE L’AMPA

INTERNAL

#

PRESENTACIÓ
 La Comissió de la FEDACURSA XTREM de
l’Ampa S.C.S i l’escola FEDAC-Horta organitzen la
6a cursa d'obstacles.
 La cursa tindrà lloc el dissabte 18 de juny de
2022
 La Fedacursa Xtrem és una cursa urbana
d'obstacles que transcorre pel Parc de les Rieres
d'Horta.
 La prova, tot i ser de caràcter esportiu, no és
competitiva sinó que està enfocada amb caràcter
lúdic i solidari.
 La prova disposarà d’un recorregut amb
diferents distàncies: 650 m, i 1300 m.
 La participació es limita a la comunitat educativa
de la fundació FEDAC: alumnes, ex-alumnes, pares
i mares.
 Els participants de la categoria Mini hauran de
córrer acompanyats pels pares o tutors legals (un
adult per nen). A l`hora de fer la inscripció caldrà
apuntar la persona responsable del menor.

 Els corredors arribats a meta podran gaudir de
l’avituallament final situat a la línia d’arribada.
 Els corredors rebran la bossa del corredor amb
els obsequis i la samarreta de la cursa, els quals
seran entregats en el tram d’avituallament de la
línia d’arribada.
 El pagament de l’inscripció dona dret a tots els
serveis . obsequis que pugui oferir la cursa.

 Obertes a partir del 7 de Març de 2022.
 Les inscripcions es tancaran el dia 3 de juny de
2022 o al arribar al límit de 600 places.
 Les inscripcions es realitzaran a l’oficina de l’
Ampa.
 El lliurament de dorsals infantils serà previ al dia
de la cursa mitjançant l’escola. Els dorsals adults es
lliuraran el mateix dia de la cursa a la taula
d’incidències.

DRETS D’IMATGE
 El fet d’inscriure’s autoritza a l'organització i els
seus col·laboradors a fer ús de les imatges fixes i/o
en moviment de tots els participants.

(OMPLIU EN MAJÚSCULES)
Nom i cognoms participant:
_____________________________________
Nom pare/mare/turor/a acompanyant:
(únicament a la categoria Mini)
_____________________________________

RECORREGUT
 El recorregut estarà senyalitzat mitjançant cintes
i voluntaris a les cruïlles.
 Hi hauràn obstacles distribuïts pel recorregut
aptes per totes les categories i controlats pels
responsables de l'organització.
 L'organització es reserva el dret de fer-hi algunes
variacions d'última hora, sigui per temes de
seguretat, climatologia o altres.

PREU
INSCRIPCIONS I DORSALS

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

AVITUALLAMENT I OBSEQUIS

 Preu únic de 7 euros per inscripció
independentment de la categoria escollida.
 1 euro de cada inscripció anirà destinat a Urleku
Fuente de Vida, organització destinada a la creació
de pous d’aigua www.urleku.wix.com/urleku

Telèfon contacte:
_____________________________________
Adreça electrònica:
_____________________________________
Any de naixement participant:
_____________________________________

Talla samarreta (marqueu amb una X):
4-5

6-8 10-12

S

M

L

XL

XXL

Nom que vols que aparegui al dorsal:

RESPONSABILITAT
 La participació a la cursa, suposa l’acceptació
d’aquest reglament, així com eximeix als
organitzadors de qualsevol responsabilitat en cas
d’accident o lesió, el corredor reconeix haver llegit i
entès tots els punts del reglament de la 6à edició
de la Fedacursa Xtrem, a totes les seves modalitats
i categories.

Justificant per l'organitzatció

