“41a CURSA DEL CARRER NOU”

El proper diumenge 20 d’octubre vine a córrer amb Bell-lloc!
Si voleu córrer cal que ompliu el full d’inscripció i que l’entregueu al vostre professor
encarregat de curs o qualsevol dels professors d’educació física de l’escola adjuntant el
cost de la inscripció:
- 11 euros: Inscripció + samarreta Bell-lloc “lila”. (qui no la tingui)
- 5 euros: Inscripció
“Correrem amb la samarreta lila de Bell-lloc de les curses de l’any passat”
La data límit per fer la inscripció serà el dijous 17 d’octubre.
Informació cursa
Primera cursa. Nascuts a partir de 2012 (fins a 7 anys).
Infantil, 1r i 2n de primària
Sortida a les 09:00h
Recorregut aproximat d’uns 500m. Sortida al carrer Nou. Direcció Av. Jaume I i a l’alçada
dels cons es farà mitja volta, recorregut en sentit contrari fins al lloc d’arribada que serà
el mateix de la sortida: Carrer Nou.
Segona cursa. Nascuts entre 2009 i 2011 (entre 8 i 10 anys). 3r, 4rt i 5è de primària
Sortida a les 09:10h
Recorregut aproximat d’uns 1200m. Sortida al carrer Nou. Direcció Av. Jaume I i la rodona
de correus. Es farà la volta a la rotonda i el recorregut en sentit contrari fins al lloc de
l’arribada que serà el mateix de la sortida: el Carrer Nou.

Lloc i horari de trobada
Ens trobarem els alumnes i les famílies a la Plaça Constitució (al costat de l’església del
Mercadal) a partir de les 8’15h. Allà us lliurarem la samarreta de Bell-lloc i el dorsal per
córrer la cursa i us acompanyarem al lloc de sortida.
Un cop acabada la cursa, podreu recollir els vostres fills a la Plaça Josep Pla, lloc on
finalitza l’activitat. Els professors els acompanyarem i n’estarem pendents.
Cal portar
1. Samarreta lila de Bell-lloc (entrega el dia de la cursa a qui no la tingui).
2. Pantaló blau fosc d’esport de l’escola.
3. SOBRETOT, no oblideu portar 2 agulles imperdibles per enganxar el dorsal
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