Regidoria d’Esports

BASES PER A LA PARTICIPACIÓ DE LA CURSA DEL TIÓ 2020.
20 de desembre 2020
Podran participar equips formats per grups bombolla, que conviuen en
el mateix nucli familiar. De 2 a 6 participants per grup ( mínim 1 adult i 1
menor)
S’estableixen dues categories:
1. Categoria rodada sense mitjans elèctrics o motoritzats: patinets,
bicicletes, patins, skates...
2. Categoria a peu/ marxa nòrdica/ corrent.
Inscripció online. Del 1 al 19 de desembre fins les 19h
www.vilanova.cat/esports
Preu inscripció: 2 € Els diners recollits es donaran íntegrament al
Projecte social: Teixint barris (aquest any no farem detall, destinarem la
inscripció a l’aportació social).
Del 10 al 17 de desembre, les persones inscrites poden passar a
recollir un mapa sense les fites assenyalades, i la targeta per
marcar, per la recepció de la Casa Olivella, plaça de la Vila 12, de 8 a
15 hores.
Si veniu fora d’aquest horari, podeu passar per la recepció de
l’ajuntament.
El mateix dia 20 de desembre, a les 10 hores, es penjarà a la web de
l’ajuntament www.vilanova.cat/esports/ el mapa amb les fites posades
a lloc. Caldrà copiar-les al mapa imprès recollit prèviament.
La cursa comença en el moment en que es penja el mapa. Cada equip
sortirà des del seu domicili i haurà de decidir l’estratègia.
A mida que es trobin les fites cal apuntar el codi a la targeta per marcar,
que us proporcionarà l’organització. Us animem a fer-vos una
fotografia, que compartirem a la pàgina de facebook EsportsVNG.
Els equips disposen de 3 hores per trobar totes les fites. En acabar
s’ha d’enviar una fotografia de la targeta amb totes les fites apuntades
al whatsapp del telèfon 647492688, per deixar constància de l’hora de
la finalització.
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Regidoria d’Esports

PROTOCOL COVID
Els participants han de sortir des del seu domicili i fer la cursa amb el
seu grup de convivència familiar. No hi haurà interacció entre els grups
ni tampoc, ni voluntaris, ni trobada abans ni després de fer la Cursa
d’orientació.
Si es coincideix amb algun altre grup cal respectar la distància de
seguretat.
No s’han de tocar les fites, només apuntar el codi .
Cal portar mascareta, obligatòria a partir dels 6 anys.
Material que haureu de dur
Mapa amb les fites marcades, targeta per omplir els codis, i bolígraf.
1 Mòbil
Inscripció, info i mapa: www.vilanova.cat/esports/
Mòbil organització: 647492688

Vilanova i la Geltrú, 1 de desembre de 2020
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