CURSA DE NADAL 2020 | Edició Virtual
NORMATIVA
1. L´AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR organitza la CURSA DE NADAL 2020 que es
celebrarà entre els dies 17 i 27 de desembre de 2020.
Donada la situació d’excepcionalitat sanitària provocada per la Covid 19, l’edició d´enguany
de la Cursa de Nadal adopta un format VIRTUAL.

2. La Cursa de Nadal Virtual és solidària i destina el 100% de l’import recaptat amb les
inscripcions a la Marató de TV3.

3. Com funciona?
•
•
•
•

Inscriu-te i amb el comprovant d’inscripció vine a buscar la teva samarreta
Decideix una ruta d’entre 1 i 5km per l’entorn de Lloret de Mar. La pots fer corrent,
nedant, en BTT, remant, patinant,....
Pots participar individualment, en companyia d’amics i/o familiars, com vulguis! Tens
10 dies per dur a terme la cursa.
Amb la samarreta de la Cursa de Nadal fes-te una foto, un vídeo o una coreografia i
comparteix-ho amb nosaltres a través de Facebook o Instagram etiquetant a
l’Ajuntament de Lloret de Mar i fent servir el hashtag #CursaNadalLloret.
També ens pots enviar les fotos per correu, per a que les compartim al nostre àlbum
de Facebook.
Instagram: @ajuntlloret
Facebook: facebook.com/ajuntLloretdemar
Correu electrònic: esports@lloret.cat

4. Inscripcions
•

Les inscripcions es poden fer per Internet a partir del dia 4 de desembre fins el dia 20
de desembre, al web www.lloret.cat i a l´app Lloret Smart o bé de forma presencial a:
El Puntet : Av. de Vidreres, 58 Lloret de Mar. Telf: 972372268

De 10h a 13h i de 16 a 19h del dia 4 de desembre fins el dia 21 de desembre

5. La recollida de samarretes es farà a les PISTES MUNICIPALS D´ATLETISME, de 9h a 14h
de dilluns a divendres a partir del dia 15 de desembre fins el 22 de desembre.

6. El preu de la inscripció és de 5 Euros per als majors de 14 anys i de 3 Euros per als menors
de 14 anys, en concepte de donatiu. Amb la teva inscripció estaràs col·laborant a la recerca
contra la COVID 19

7. No es una cursa competitiva per tant no es donaran trofeus ni hi haurà classificació.
8. L´Ajuntament no es responsabilitzarà dels danys físics, materials o morals que puguin patir
els participants o causar a terceres persones.

9. S’hauran de respectar les limitacions sobre la pràctica esportiva a l’aire lliure, establertes al
Pla d’obertura progressiva d’activitats aprovat pel Procicat, en motiu de la segona onada
epidèmica de SARS-Cov-2 a Catalunya.

