19a. FESTA DE LA BICICLETA
Avinguda de la Constitució. Davant la biblioteca Aigüestoses.
DIUMENGE 22 D’OCTUBRE de 2017 a les 11:00 hores

BUTLLETA D´INSCRIPCIÓ
19 FESTA DE LA BICICLETA

L’activitat consisteix en un circuit urbà pensat perquè tothom pugui
participar-hi, tant les persones que no surten habitualment en
bicicleta, com els esportistes que practiquen sovint aquest esport.
Tanmateix, disposarem d’un petit circuit per als més menuts, ubicat a
l’esplanada del Mercat Setmanal. Alhora, i per facilitar la fluïdesa
del recorregut , en el decurs de l’activitat es realitzaran dos
reagrupaments de participants abans de travessar la NII.
NORMES GENERALS DE PARTICIPACIÓ
La passejada NO és una competició.
Es tracta de gaudir de la nostra ciutat des d’una perspectiva que
potser no és l’habitual. Cal anar sempre darrera el cotxe de la Policia
Local que anirà obrint el recorregut. És obligatori l’ús del casc.
INFORMACIÓ
Pàgina web d’Esportssab( esports.sabarca.cat )
Pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca(sabarca.cat)
Xarxes socials : Twitter i Instagram: @esportssab
Facebook: @ajuntamentsab
Al Complex esportiu "L'11":
C/ Bonaventura Pedemonte, s/n, telèfon
936534408
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca: Pl. de l'Ajuntament, 1, tel.
936356400 (ext. 318 ).
INSCRIPCIONS
Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer pels següents mitjans:
Per Internet: omplint el formulari que trobareu a la pàgina web
esports.sabarca.cat
La data límit d'inscripció per Internet serà el dia 20 d’octubre a les
20.00h
Inscripció presencial : del 22 de setembre al 20 d’octubre al Complex
Esportiu "L'11" on podreu omplir i/o entregar la butlleta d'inscripció.
La recollida dels dorsals es podrà fer a la Recepció del Complex
Esportiu "L'11" des del dimecres 18 fins al dissabte 21 d’octubre.
El mateix dia a l’esplanada del Mercat Setmanal : De 9:30 a 10:45 h.
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els participants inscrits degudament, s’atorgarà un guardó
més veterà, al participant més jove ( cal fer l’activitat amb
bicicleta), i al grup més nombrós (mínim 10 participants).
els participants inscrits degudament, s’atorgarà un guardó
més veterà, al participant més jove ( cal fer l’activitat amb
bicicleta), i al grup més nombrós ( mínim 10 participants).
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En acabar la passejada es sortejarà una bicicleta entre tots els participants,
objectes promocionals i abonaments de les Instal·lacions Esportives Municipals.

Nom :____________________________
1r cognom:________________________
2n cognom:________________________
Data de naixement: ___de________________ de______
Telèfon:___________________________
Població:________________________________________________
Entitat/grup a què pertany:______________________________
Correu electrònic: ____________________________________
Abonat/da a les Instal·lacions Esportives Municipals
NO

SI

Poseu una creu en aquesta casella si el participant és un nen
o nena que anirà en la mateixa bicicleta d'un adult
(cadireta):
Nom de l’adult : ________________________________

IMPORTANT
L’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o perjudicis
que la participació en la 19a Festa de la Bicicleta pugui aportar als
participants abans,durant o després d’efectuar-se aquesta.
Pel fet de participar s’accepta la present normativa, mentre que allò que no
s’hi faci constar queda sota la decisió de l’organització.
A efectes del que preveu la Llei 15/1999 del 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, informem que les dades que ens faciliteu seran
incorporades al fitxer informatitzat, la titularitat i responsabilitat del qual
correspon a l’empresa municipal SAB-URBÀ,SL de Sant Andreu de la Barca, amb la
finalitat de gestionar els serveis que li oferim i enviar-li informació
comercial sobre els nostres productes i serveis. Vostè pot exercir el seus drets
d'accés, rectificació, oposició i supressió, per mitjà de comunicació escrita
dirigida a empresa municipal SAB-URBA, SL.,
Plaça de l’Ajuntament 1, Sant
Andreu de la Barca(08740)

