V RIALP MATXIXICS SOLIDÀRIA
El proper dissabte 11 de novembre de 2017 tindrà lloc a Rialp la V Rialp MatxiXics,
cursa escolar de muntanya.
Aquesta nova edició tindrà un marcat caràcter SOLIDARI. Es farà un recapte d’aliments
per al Banc d’Aliments del Pallars Sobirà.
La inscripció serà GRATUÏTA,, solament caldrà portar en el moment de retirar el dorsal el
dia de la cursa alguns dels següents aliments:
Sucre, farina, caldos en conserva, crema de verdures, cacau en pols, crema de cacau, cereals
per esmorzar,, sucs, melmelada, puré patates,caldos, sopes preparades
preparades,, oli i xocolata.

PROGRAMA:
9:30 h. Retirada de dorsals a la plaça de les Escoles.
10:30 h. SortidaSúperMatxiXics
SúperMatxiXics 6 km i +275 m. de desnivell. (nascuts entre 2002-2007).
200
11:30 h. Sortida TrailMatxiXics 3,5 km i +125 m. de desnivell.(nascuts
(nascuts entre 2008-2011).
11:45 h. SortidaMiniMatxiXics
MiniMatxiXics 1 km.
km.(nascuts entre 2012-2014).Modalitat
Modalitat no competitiva.
Entrega de trofeus en acabar.

INSCRIPCIONS
S’ha de fer la inscripció directament awww.rialpmatxicots.cat
www.rialpmatxicots.cat
IMPRESCINDIBLE entregar aquesta autorització el dia de la cursa per retirar el
dorsal o enviar-la
la prèviament al correu electrònic trail.rialp@gmail.com
DATA LÍMIT PER FER INSCRIPCIONS: 8 de NOVEMBRE 2017.
EMaterial
S P O Robligatori:
T I S T A jaqueta, motxilla o equivalent, sistema d’hidratació i got pels avituallaments.
Assegurança:Cal disposar del Carnet d'Esportista del Consell Esportiu corresponent.
corresponent
m: _______________________Cognoms
_______________________Cognoms: ________________________________
_________________________
Nom:
Sexe: M __ F__ (M-masc F-fem)Núm
Núm CatSalut:____
CatSalut:__________________________________
______________________________
IMPORTANT: Indiqueu si pateix alguna malaltia o allèrgia que pugui afectar a l’activitat física:
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

PARE/MARE O TUTOR/TUTORA
En/Na ----------------------------------,........... amb DNI ------------.,
Telèfons
elèfons ------------..
------------...........
Com a pare/mare o tutor/a de l’esportista, AUTORITZO la
seva participació a la V Rialp MatxiXics
MatxiXics, cursa escolar de
muntanya, que tindrà lloc el proper dissabte 11 de

Signatura del pare/mare o tutor/a

novembre a Rialp.
D’acord amb la LeyOrgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades de caràcter personal que
ens faciliti seran recollides en un fitxer propietat del Club Excursionista de Rialp
Rialp.. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació,
rec
cancellació i oposició
en relació al tractament de les seves dades enviant un correu electrònic a trail.rialp@gmail.com
Amb la finalitat d’informar, difondre i/o promocionar les activitats i programes pels que s’autoritza la participació de l’es
l’esportista,
portista, es possible que apareixi la seva
imatge en mitjans gràfics i/o audiovisuals (fulletons,
etons, tríptics, pàgines web, ...) relacionats
onats amb les citades activitats i programes. En el cas que no es vulgui
autoritzar aquesta aparició cal comunicar-ho al Club Excursionista de Rialp
Rialp, personalment o per correu trail.rialp@gmail.com

