Preus 1a Cura BTT Adarró i pedalada infantil

PREUS
1.1. CURSA ‐ Participants de 15 anys en endavant:
Les inscripcions es poden fer anticipadament des del 18/10/2016 fins al 27/11/2016 al següent enllaç:
http://www.9hsports.cat/informacio_cursa/109 o bé de forma presencial a la tenda S.A.T.Bike (Av. Francesc
Macià núm. 124, Local‐3, Vilanova i la Geltrú)
Les inscripcions de la Cursa estan limitades a 200 participants. L`organització es reserva el dret d’ampliar el
límit de participants si ho considera oportú.
En cas de quedar inscripcions disponibles un cop tancat el termini de les inscripcions anticipades, es podrà
continuar formalitzant les inscripcions a la tenda S.A.T.Bike (Av. Francesc Macià núm. 124, Local‐3, Vilanova i
la Geltrú) o el mateix dia de la cursa de 8.30 a 9.30.
Els preus de les inscripcions són:
a. Inscripcions presencials realitzades a S.A.T.Bike abans del 27/11/2016:



13 €
15 €

Participants FEDERATS
Participants NO FEDERATS

b. Inscripcions realitzades per INTERNET (http://www.9hsports.cat/informacio_cursa/109) abans del
27/11/2016:



14 €
16 €

Participants FEDERATS
Participants NO FEDERATS

Els participants menors de 18 anys inscrits a través d`internet, hauran de descarregar el formulari
d`autorització de menors que trobaran a www.satbike.es “Eventos”, imprimir les dues pàgines,
emplenar‐les, fer signar les dues pel seu pare, mare o tutor/a, i entregar‐ho el dia que reculli el dorsal.
c. Inscripcions presencials realitzades a S.A.T.Bike a partir del 28/11/2016 i el mateix dia de la cursa:



16 €
18 €

Participants FEDERATS
Participants NO FEDERATS

El preu de la inscripció inclou la participació en la cursa, avituallament durant el recorregut, esmorzar al punt
d’arribada a base de botifarra i beguda i participació en sortejos de regals.
L’import de la inscripció en cap cas podrà ser retornat a un participant que no pugui assistir a la prova.
No es permetran canvis de la titularitat de la inscripció.
EspaiTrail ‐ Ctra. BV‐2112 km 4,5 ‐ 08810 Sant Pere de Ribes ‐ 696 961 904 ‐ admin@espaitrail.cat
S.A.T.Bike ‐ Av. Francesc Macià núm. 124, Local‐3 ‐ 08800 Vilanova i la Geltrú ‐ 937 682 393 / 609 559 524 ‐ cursabttadarro@satbike.es
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1.2. PEDALADA ‐ Nens i nenes de 8 a 14 anys:
Les inscripcions es poden fer a partir del 18/10/2016 fins al dia 03 de desembre de 2016, de forma presencial
a la tenda S.A.T.Bike (Av. Francesc Macià núm. 124, Local‐3, Vilanova i la Geltrú)
Les inscripcions de la Pedalada estan limitades a 40 participants. L`organització es reserva el dret d’ampliar el
límit de participants si ho considera oportú.
En cas de quedar inscripcions disponibles es podran formalitzar el mateix dia de la cursa de 11.00 a 12.00.
La participació en la Pedalada Infantil és totalment GRATUÏTA i inclou avituallament durant el recorregut.
No es permetran canvis de la titularitat de la inscripció.
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