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1. L’Associació esportiva de l’Institut Ramon Coll i Rodés de Lloret de Mar organitza la CURSA

SOLIDÀRIA que se celebra el diumenge dia 8 de maig de 2022 al mateix institut i al circuit urbà que

recorre Lloret de Mar. L’Institut compta amb el suport tècnic de l’Ajuntament de Lloret i del Consell

Esportiu de la Selva.

2. Horaris

3. Aquest esdeveniment és obert a tothom. El fet d’inscriure-s’hi i/o participar-hi comporta l’acceptació del

reglament de la prova. Tot allò que no sigui expressament regulat en aquest reglament queda sota el

criteri d’allò que l’organització decideixi.

4. Inscripcions

Les inscripcions anticipades es poden fer de forma presencial a El Puntet | Av. de Vidreres, 58, telèfon

972 372 268 o realitzant-la de manera telemàtica a https://www.selvaesports.cat/

El termini d’inscripció de manera telemàtica finalitza el dissabte 7 de maig. Es faran inscripcions

presencials fins al dia 6 d’abril a les 19 h i el mateix dia de la cursa fins a les 10.30 h.

Els dorsals es recolliran el mateix dia de la cursa.

El preu de la inscripció anticipada per la cursa és de 3 €, i el mateix dia 5 €, que aniran íntegrament

a la Fundació Joan Petit.

Un cop realitzada la inscripció, no se’n tornarà l’import si la no-participació de la persona es produeix

per causes no imputables a l’organització. Es farà un sorteig de 10 invitacions per la Piscina

Municipal, 2 viatges en moto aquàtica Jet Ski Lloret, un lot de productes de Can Gallisà i un menú

https://www.selvaesports.cat/


degustació per a dues persones al Restaurant pedagògic de l’Ins Ramon Coll i Rodés.

Els sortejos es faran entre els participants presents al moment del sorteig.

5. Premis: Tindran premis els 3 primers homes i les 3 primeres dones de cada categoria.

6. L’associació esportiva de l’Institut Ramon Coll i Rodés no es responsabilitzarà dels danys físics,

materials o morals que puguin sofrir els participants o espectadors per causes no relacionades amb

l’organització de la cursa.


