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Imatge d'una edició anterior de la Marxa Infantil de Regularitat.

Diumenge 4 d'octubre de 2015

Acte Esportiu

54a Marxa Infantil de Regularitat

25è Trofeu Josep Coll; 12a oberta als adults

Itinerari:

C. Catalunya, camí del cementiri, Pi Gros del Mariner, costa de Caravall, torrent del
Cosidor, Can Guixer, mausoleu romà de Can Palau (Sentmenat), serra de Palau,
serrat de Pixanúvies, ca n'Ametller, pont i parc de Colobrers, c. Prat de la Riba i
arribada a la pl. Major (a partir de les 11.30 h).

Participants:

Parelles formades per infants nascuts el 2011 i fins al 2008 inclòs, i parelles
formades per un infant i una persona major d'edat acompanyant. No s'admetran
menors de 7 anys si no van acompanyats per un adult. En cap cas s'admetran
animals de companyia pels perills que suposen.

Inscripcions:

Opció 1 - Per tal de facilitar les inscripcions, es recomana que feu la inscripció
prèvia a través del web www.cecastellar.cat omplint el formulari i imprimint la
preinscripció que haureu de portar i lliurar al local del Centre Excursionista com
s'explica més avall.

Opció 2 - Directament al local del CEC (c. Colom, s/n), portant omplert el revers
d'aquest full on hi ha el formulari d'inscripció i autorització d'ús d'imatge.

En ambdós casos caldrà passar pel local del CEC els dies 29 i 30 de setembre i 1
d'octubre (de dimarts a dijous) de 18 a 20 h per agafar el número de dorsal que
servirà per a l'ordre de sortida, i fer efectiu el pagament de la inscripció. Aleshores
rebreu el fulletó d'inscripció amb totes les dades i el reglament de la Marxa.

Esmorzar, zona de jocs i foto:

S'esmorzarà en arribar a Sentmenat, després de fer la fotografia d'equip prop del
mausoleu. La zona de jocs serà al parc de Colobrers.

Cal portar l'esmorzar, una gorra i cantimplora amb aigua o beguda personal.
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Horari | A partir de les 8.30 h (l'horari de sortida de cada parella s'especifica en les
targetes d'inscripció)

Preu | socis CEC, 4 €; no socis, 7 € (inclou assegurança, avituallament, begudes i
foto de record)

Destinataris | Infància i públic general

Organitza | Centre Excursionista de Castellar

Lloc | Sortida al capdamunt del carrer Catalunya, cruïlla amb ronda Llevant

Programa | Marxa Infantil de Regularitat
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