25 set

2022

Via Verda
AJUNTAMENT DE VILALLONGA
AJUNTAMENT DE GAIANES

AMB BICI PER LA
AJUNTAMENT DE L’ORXA

EN/NA
MAJOR D’EDAT, AMB DNI NÚM.:

_____________________, a ________ de _______________________ de _______

L’acompanyarà en/na_____________________________________________amb DNI_____________

Per la present, AUTORITZE al meu/a fill/a a participar en l’activitat Amb Bici per la Via Verda 2022

Signat,

COM A MARE / PARE / TUTOR DE

AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA PER A MENORS D´EDAT

AJUNTAMENT DE BENIARRÉS

Per a la inscripció:
· Edat mínima de participació: 12 anys, complits durant l’any 2022.
· Els menors amb una edat compresa entre els 12 i 15 anys, hauran de presentar, obligatoriament, l’autorització del pare/mare/tutor i identificar l’adult que els acompanyarà i serà responsabilitat d’aquests vetlar per ells.
· Els menors amb edat compresa entre els 16 i 18 anys, hauran de presentar obligatoriament autorització paterna, no sent necessari anar acompanyats per adults durant
l’activitat.
· La inscripció es realitzarà en la població on desitja tornar amb el bus.

Inscripcions
ALCOI:
En les oficines del Centre d’Esports, Av. Juan Gil-Albert, 6.
Horari: de 8 a 14 de dilluns a divendres, i de 17 a 20 soles dijous.
El preu de la inscripció per persona serà de 4.00 euros.
El pagament de la cursa es farà en el moment de la inscripció, amb
tarjeta bancària o presentant còpia de l’ingrés en compte del Banc Sabadell
Es38 0081 0267 8200 0174 1183.
Aquest preu inclou: esmorzar en Beniarrés, assegurança d’accident i transport
de tornada per als participants i per a les bicicletes.
Recollida de dorsals:
Del 22 i 23 de setembre en les oficines del Centre d’Esports.
El mateix día de la marxa, fins 15 minuts abans de l’eixida.
COCENTAINA:
En les oficines del poliesportiu
Horari: de dilluns a divendres, de 17:30 a 20:00 hores
Tel.: 965591154 - poliesportiu@cocentaina.org
MURO:
En les oficines de la Casa de Ferro (Regidoria d’Esports)
Fins el 21 de setembre
Horari: de 09:00 a 13:00 hores, de dilluns a divendres
Tel.: 965532196 - pauvicedo@vilademuro.net
GAIANES:
En l’Ajuntament,
Horari: de 09:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres
Tel.: 965515130 - gaianes@gaianes.es

Per a la tornada:
· Cap la possibilitat de que els participants tornen pels seus propis mitjans, una vegada
arriben a algún dels punts de concentració. Des d’eixe moment no estaran fora de l’activitat organitzada i, per tant no tindran cobertura d’assegurança ni assistència tècnica
i/o sanitària.
· Es lliurarà a l’organització la bicicleta degudament identificada amb el dorsal i DNI del
seu propietari.
· Per a recuperar la bicicleta en la localitat d’eixida cal presentar el DNI que figure al
dorsal col·locat a la bicicleta.
· L’organització sols es responsabilitzarà de les bicicletes durant el transport de tornada: des del moment de càrrega en el camió fins a la descàrrega del mateix. Els desperfectes que puguen produïr-se durant la prova son responsabilitat exclusiva del portador de la bicicleta.

SI

VILLALONGA: 13:00 hores aproximadament, al poliesportiu.

Per a la marxa:
· Cal dur tota la documentació que facilite l’organització, junt amb el DNI.
· Al dorsal figurarà el núm. de DNI de la persona responsable del menor, per tal que s’acredite i se li lliure la bicicleta en la població de tornada.
· És obligatori l’ús del casc.
- És obligatori respectar les normes de circulació, així com les indicacions dels organitzadors
i de les autoritats.
· No es tracta d’una competició. Tots els participants circularan sempre entre els vehicles
de l’organització. No està permés avançar-los en cap moment, quedant prohibit circular
fora del recorregut establert.
· El dorsal estarà en lloc visible, tant en la roba com en la bicicleta. Aquest és el document
que garanteix assistència tècnica i/o sanitària i cobertura d’assegurança durant l’activitat.
· Cal dur roba i calcer esportiu, aigua, llum i repostos per a la bicicleta.
· La bicicleta serà adequada al terreny pel qual transita la marxa. La pista forestal té
punts amb pedra pronunciada.

TORNADA EN BUS

Arribada

L’organització pot suspendre l’activitat per causes relacionades amb
la climatología (risc extrem d’incendis, plujes torrencials) si així ho
estableix el nivell d’alerta que siga establert per la Generalitat Valenciana.

E-MAIL

TELÈFONS

L’últim dia per fer inscripcions serà el dimecres 21 de setembre

NOM

L’ORXA:
En l’Ajuntament,
Horari: de 10:30 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.
Tel.: 966511064 - lorcha@lorcha.es

COGNOMS

BENIARRÉS:
En l’Ajuntament,
Horari: de 09:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.
Tel.: 965515059 - infobeniarres@gmail.com

NIF

08:30 hores des de la plaça Al-Azraq.
09:00 hores des del parc El Ferrocarril.
09:30 hores des del moll de l’Estació.
10:00 hores des de l’avinguda Europa.
11:00 hores des de l’Ajuntament.
11:30 hores des del poliesportiu.

POBLACIÓ I CP

ALCOI:
COCENTAINA:
MURO:
GAIANES:
BENIARRÉS:
L’ORXA:

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Eixides

_____________________, a ________ de _______________________ de _______

DIUMENGE 25 DE SETEMBRE DE 2022

NO

Normes

DATA NAIXEMENT

Data

