al parc central
QUÈ ÉS EL CIRCUIT FIX BTT AL PARC CENTRAL?
El Circuit Fix BTT al Parc Central neix amb la intenció de donar a conèixer les
possibilitats i rutes, que tenim al nostre voltant, per fer BTT a la comarca amb l'objectiu
de promoure els hàbits saludables i els valors educatius a través de la pràctica
esportiva.

QUI PODRÀ PARTICIPAR?
Els centres educatius tindran a disposició un calendari per demanar hora i poder anar a
fer l'activitat al Parc Central, a la zona de la fira.
A partir de la setmana del 9 de maig també podran fer reserva els centres d'altres
ciutats de la comarca.

En aquesta hora concertada tindran el suport dels monitors/es del Consell Esportiu de
l'Anoia, que gestionaran el cronometratge i la jornada, podent participar en el recorregut
depenent de la categoria de cada grup bombolla.
La participació dels centres educatius tindrà un format educatiu i de consulta, els mestres
rebran als seus emails els resultats de cada jornada.
A més, al circuit disposaran de 10 bicicletes de diferents mides per a tots aquells nens i
nenes que no disposin de bicicleta (En principi, el Circuit es realitzarà de cinc en cinc) Per
aquest motiu no poden asistir més de 40 alumnes per franja.

QUAN SE CELEBRARÀ?
El període que se celebrarà el Circuit BTT al Parc Central serà entre el 9 de maig al 31 de
maig. De dilluns a divendres.
Les franges horàries a disposar serien les següents:
De 9:00h a 11:00h
De 11:00h a 13:00h
De 15:00h a 17:00h

Informació inscripcions
Per facilitar la inscripció, es durà a terme a través d'un enllaç on veureu la disponibilitat
horària. INSCRIU-TE AQUÍ : https://ceanoia.reservio.com
Si la franja i el dia que voleu no està disponible significa que ja ha estat escollida per un
centre educatiu.
En el moment de tramitar la inscripció s'haurà d'especificar el següent:
-Curs del grup.
-Nombre total d'alumnes del grup.
-Dades de contacte.
En el moment que realitzeu la reserva haureu de rebre un correu electrònic de
confirmació perquè la reserva s'hagi realitzat correctament.
Preu: Gratuït
Més Informació: alexey@ceanoia.cat o www.ceanoia.cat

