Cursa Parc del Fòrum
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Esports

Curses Orientació

Dissabte, 10 de gener
Parc del Fòrum
CURSES ORIENTACIÓ

La tercera cursa de la Barcelona
Orientació es farà al Fòrum

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T
PASSA-T ’HO BÉ

a tots els participants per a visitar la instal·lació a un preu de 2
entrades pel cost d’1. A més, el
Museu Blau, Museu de Ciències Naturals de Barcelona, ens
cedeix un espai per l’organització de la cursa.
prepareu-vos doncs per aquest
retorn a l’activitat esportiva.
Aquest és un dels esports amb
més creixement dins del CEEB
aquesta temporada i al que us
convoquem perquè el conegueu
en primera persona.

CUIDA’ T

L’ENTORN JA ÉS CONEGUT
D’ALTRES ANYS, PERÒ PER
AQUESTA EDICIÓ S’HAN
PREPARAT NOVETATS

CUIDA

El calendari consta de sis curses diferents

des de les 10 h. del matí. i fins a
les 12.30 h. S’espera una participació que superi els 250 corredors de diferents edats. De fet,
a hores d’ara, la inscripció és de
247 persones. Les inscripcions
estaran obertes a través de la
pàgina web d’El Consell i presencialment a les oficines del CEM La
Mar Bella, fins al dijous dia 8 de
gener al vespre.
De cara a la cursa del dissabte, el
punt de trobada per a tots els corredors i corredores serà el mateix
Museu Blau, a la plaça Leonardo
Da Vinci. En aquesta oportunitat,
els organitzadors hem comptat
amb la important col·laboració
del Museu, que oferirà entrades

APRÈN

el CEEB conjuntament amb la
FCOC. Es desenvoluparà al voltant del Parc del Fòrum de Barcelona dissabte dia 10 de gener,

Els participants es deixenajudar pels monitors amb més experiència

TR OBA

AQUESTA ACTIVITAT ESTÀ
DESPERTANT ENGUANY MOLT
INTERÈS ENTRE ELS NOSTRES
ESPORTISTES

17/12/14

Després del parèntesi de les
vacances de Nadal, res millor per
tornar a l’activitat esportiva que
una bona cursa d’orientació!!
Per això hem preparat aquesta
“reentré” amb la cursa del pròxim cap de setmana. Serà la tercera del calendari del circuit Barcelona orientació, que organitza

