
 

 Descripció 

 

La Cursa tindrà lloc a Sant Pere Pescador el diumenge 15 de Juliol a les 9.00h. 

Una cursa solidària de 1km i de 5km organitzada juntament amb la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral 

(FEPCCAT) i el Grup MIFAS. Estarà dividida en diferents categories i modalitats per donar la oportunitat a tothom a 

participar-hi! 

 Informació de la cursa 

 

Categoria: Adaptades 

Adreça: Sant Pere Pescador 

Sant Pere Pescador 

Confirmada: Si 

Organitzador: Freekend 

Lloc web 

Correu electrònic: info@freekend.es 

Telèfon: 600585667 

Facebook 

Recorregut 

Distància (en metres): 5 metres 

Descripció Ruta: 

Aquesta cursa, disposa de dos recorreguts: 

- Recorregut d'1 Km. Sortida 09:00 h 

- Recorregut de 5 Km. Sortida: 09:30 h. 

Preus 

Data límit per inscripcions: 13/07/2018 

https://competidor.cat/curses/sant-pere-pescador/1era-cursa-solidaria-freekend-en-marxa-per-la-inclusio/#post_profile
https://competidor.cat/curses/sant-pere-pescador/1era-cursa-solidaria-freekend-en-marxa-per-la-inclusio/#post_info
https://competidor.cat/curses/espanya/girona/sant-pere-pescador/adaptades/
http://www.freekend.es/
mailto:info@freekend.es
tel:600585667
https://www.facebook.com/freekend.2018/


Preu: 12,00€ 

PREUS INSCRIPCIÓ 

Cursa 1 km - 8€ * 

Cursa 5 km - 12€ * 

 

* El preu inclou una bossa amb productes dels nostres col.laboradors i la samarreta tècnica oficial de la cursa. 

RECOLLIDA DE DORSAL I SAMARRETA 

La recollida de dorsal i samarreta es realitzarà a la carpa situada a prop de la sortida, al Parc del Riu de Sant Pere 

Pescador, Girona. 

Serà imprescindible que, en el moment de la retirada del dorsal i la samarreta, es presenti el comprovant de pagament 

amb el DNI. 

DIES I HORARIS: 

Divendres dia 13 de juliol de 18h a 22h 

Dissabte dia 14 de juliol 12h a 22h 

Diumenge 15 de juliol 

 

Les persones que no puguin recollir la seva samarreta i el dorsal ni divendres ni dissabte, podran recollir-ho el mateix 

dia de la cursa en una carpa situada a prop de la sortida. 

Horari recollida cursa 1 km: 8:00h a 8:45h 

Horari recollida cursa 5 km: 8:00h a 9:15h 

Número màxim de participants: 1500 

Obsequis: 

Aquesta no és una cursa competitiva, però en igualtat de condicions, volem donar un petit trofeu per reconèixer l’esforç 

d’aquells que arribin en primer lloc de la seva categoria, establint les següents: 

 

< de 12 anys: 

5 km a peu / corrent 

5 km a peu amb mobilitat reduïda 

1 km a peu / corrent 

1 km a peu amb mobilitat reduïda 

de 13 a 17 anys,: 

5 km a peu / corrent 

5 km a peu amb mobilitat reduïda 

1 km a peu / corrent 

1 km a peu amb mobilitat reduïda 

 



> de 18 anys: 

5 km a peu / corrent 

5 km a peu amb mobilitat reduïda 

1 km a peu / corrent 

1 km a peu amb mobilitat reduïda 

Serveis: 

 Aparcament 

 WC 

 Guarda roba 

Col·laboradors / Patrocinadors: 

Cardellach Interior and Events 

Grup Mifas 

Fepccat 

Ajuntament de Sant Pere Pescador 

Consell Comarcal Alt Emporda 

Diputació de Girona 

Patronat de Turisme Girona Costa Brava 

Aneto 

Dietbox 

Splendit Events 

Camping Nautic Almata 

Aigues Veri 

Valida Sin Barreras 

Esportistes.cat 

Esportcat 

Diari de Girona 

Radio Flaixbac 

Port Aventura 

El Corte Ingles 

Volkswagen 

Decathlon 

El Celler de Can Roca 

Cafes Cornella 

La Fageda 

Caula 

  

 Comentaris 

https://competidor.cat/curses/sant-pere-pescador/1era-cursa-solidaria-freekend-en-marxa-per-la-inclusio/#reviews


 

Deixa un comentari 

  Favorit 

1era CURSA SOLIDÀRIA Freekend : EN MARXA PER LA INCLUSIÓ! 

 15/07/2018 

Categoria: Adaptades 

Adreça: Sant Pere Pescador 

Confirmada: Si 

Organitzador: Freekend 

Distància (en metres): 5 metres 

 Sense comentaris Favorit 

Anterior 
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