MARXA BTT 7 ERMITES DE BESCANÓ

FULL INSCRIPCIÓ

MARXA BTT 7 ERMITES DE BESCANÓ

NOM I COGNOMS:

NOM I COGNOMS:

ADREÇA:

ADREÇA:

FULL INSCRIPCIÓ

POBLACIO:

CODI POSTAL:

POBLACIO:

CODI POSTAL:

TELEFON:

CLUB:

TELEFON:

CLUB:

DNI:

DNI:
RECORREGUT CURT

E-MAIL:

RECORREGUT CURT
E-MAIL:

RECORREGUT LLARG
DATA NAIXEMENT:

RECORREGUT LLARG
DATA NAIXEMENT:

FEDERAT

Preu: 10€

LLICENCIA Nº:

FEDERAT

Preu: 10€

LLICENCIA Nº:

NO FEDERAT

Preu: 12€

DORSAL Nº:

NO FEDERAT

Preu: 12€

DORSAL Nº:

Reglament de la Marxa:

Reglament de la Marxa:

Es obligatori l'us de guants i casc homologat.

Es obligatori l'us de guants i casc homologat.

L'organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o sobre possibles danys morals o
materials que poguessin sofrir els participants o tercers, abans, durant o després de la marxa.

L'organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o sobre possibles danys morals o
materials que poguessin sofrir els participants o tercers, abans, durant o després de la marxa.

Els camins per on es disputa la marxa no estan tancats al trànsit, per tant respecteu les normes de
circulació i tingueu precaució.

Els camins per on es disputa la marxa no estan tancats al trànsit, per tant respecteu les normes de
circulació i tingueu precaució.

Sigueu respectuosos amb l'entorn i el medi natural.
La marxa no es competitiva pero s'establira un control de temps.

Sigueu respectuosos amb l'entorn i el medi natural.
La marxa no es competitiva pero s'establira un control de temps.

En cas d'abandonar la cursa fer-ho saber als controls.
S'establirà un control de pas a l'encreuament de la volta curta amb la llarga fins a 2h 30 minuts de

En cas d'abandonar la cursa fer-ho saber als controls.
S'establirà un control de pas a l'encreuament de la volta curta amb la llarga fins a 2h 30 minuts de

l'inici de la marxa. Després tots els participants seràn desviats cap al recorregut curt.
El fet de participar a la marxa s'accepta aquest reglament

l'inici de la marxa. Després tots els participants seràn desviats cap al recorregut curt.
El fet de participar a la marxa s'accepta aquest reglament

Signatura Participant

Signatura Participant

Tutor i DNI (en cas de ser menor)

Tutor i DNI (en cas de ser menor)

