Benvolgudes famílies, us informem que l’Associació Cursa del Roc Gros, el dia 3 d’abril de 2022
i dins la 10ªEdició de la Cursa del Roc Gros, celebra la Cursa del Roc Gros Júnior, per a nens i
nenes de 3 a 14 anys. Hi haurà diferents recorreguts segons l’edat dels participants. Tots els nens
i nenes que vulguin participar-hi, poden omplir aquesta butlleta d’inscripció o bé descarregar-la
del web de la cursa www.cursadelrocgros.com i entregar-la al taulell d’inscripció el mateix dia 3
d’abril de 8:00 a 9:00 del matí o fins a esgotar dorsals (200 unitats). La inscripció és gratuïta i es
donarà un obsequi a tots els participants. La sortida serà esglaonada a partir de les 9:20 hores
des de la Plaça Josep Espona.
Al mateix temps, us volem demanar que vingueu a animar la resta de corredors de la ªCursa del
Roc Gros. Enguany s’han dissenyat dos recorreguts (12 i 25 km) i per tant les sortides seran
esglaonades. Totes dues començaran a la Plaça Josep Espona, però la llarga (25km) sortirà a les
8:30 i la curta (12km) sortirà a les 9:15. L’arribada del primer corredor s’espera, aproximadament
a les 10:45, al mateix punt de la sortida. Durant tot el matí hi haurà concert dels Boys Dam a la
plaça i la celebració de la Cursa del Roc Gros Júnior, pels entorns del poble (zona rural del
darrera de l’antiga escola bressol i actual local de la policia municipal).
_____________________________________________________________________________
Associació Cursa del Roc Gros (Hostalets de Balenyà)

Jo..........................................................................................(pare,mare o tutor/a legal), amb
DNI.............................. autoritzo al meu fill/filla, a participar a la Cursa del Roc Gros Júnior que
es celebrarà el dia 3 d’abril de 2022 a la Plaça Josep Espona d’Els Hostalets de Balenyà.
Dades participant:
Nom:...............................................................................................................................................
Cognoms:.......................................................................................................................................
Sexe:...............................................................................................................................................
Club:...............................................................................................................................................
Any de naixement:.........................................................................................................................
Adreça:.........................................................................CP i Municipi:............................................
Telèfon de contacte:......................................................................................................................
e-mail:............................................................................................................................................
Signatura:

Diumenge, 3 d’abril de 2022
Nota: la signatura de la inscripció dóna dret a la organització a utilitzar les imatges que durant la jornada es vagin
obtenint de la cursa infantil. Aquestes imatges només s’utilitzaran per a promoció i comunicació de la cursa i mai
per a cap interès comercial o lucratiu.

