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La Suma’t torna al Parc
del Clot per tancar el curs

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T

de guardons i entregarà un obsequi als atletes que han assistit a
tots els cros de la temporada.
Les inscripcions a la Suma’t es tramiten a través de l’enllaç www.bit.
ly/cursasumat.

El CEEB es prepara, amb el suport dels seus col·laboradors, per la gran festa de cloenda!

CUIDA

CUIDA’ T

PASSA-T ’HO BÉ

Tampoc faltarà el photocall perquè infants i adults conservin un
record de la festa i puguin penjar-lo
al hashtag #cursasumat del Twitter.
Un cop finalitzada la cursa i les activitats, el CEEB procedirà a l’entrega

APRÈN

de les curses organitzades pel Consell de l’Esport Escolar de Barcelona durant aquesta temporada.
Petits i adults, escolars i familiars,
podran divertir-se plegats recorrent el circuit de la Suma’t i gaudint d’una zona lúdica amb activitats dinàmiques.
La cursa tindrà una llargada de
800 m. Ideals per recórrer tranquil·
lament, amb tota la família. Cotxet inclòs!
Pel que fa a les activitats, el visitant
podrà tastar novetats com el circuit
amb cadira de rodes o el de punteria i clàssics com l’spiribol.
També s’habilitarà, un any més, la
zona per ballar zumba coreografiada per un tècnic d’allò més mogut!

Els participants gaudiran d’un village amb nombrosos stands! (Fotos: Peras Rincón de Soto)

TR OBA

NOVAMENT, S’ANIMA A TOTS
ELS PARTICIPANTS A VENIR
DISFRESSATS A LA GRAN FESTA
DE CLOENDA DE LA CHALLENGE

11/5/18

Diumenge, 27 de maig, torna,
a partir de les 10.00 h. al Parc del
Clot, la festa que posarà fi a la temporada atlètica: la cursa Suma’t!
La Challenge de cros escolar de la
ciutat, que ja compleix 13 anys de
vida, finalitzarà el curs 2017-2018
amb una jornada d’allò més divertida orientada a tots els participants

