I BTT CONCELLO DE TOEN

INSCRIPCION
•
•
•

•

Limitada a un máximo de 300 inscritos .
Para poder participar na marcha será preciso ter cumpridos os 16 anos antes do
20 de Marzo de 2018.
O período de inscricións estenderase dende as 00:00 horas do 1 de abril de 2018
até o 17 de maio de de 2018 ás 23:59 horas, salvo que se completen antes as 300
ofertadas. A inscrición farase a través da web www.championchipnorte.com
onde, tras enviar o formulario de inscrición, se procederá ao pagamento a través
da pasarela online habilitada pola organización. No momento en que se confirme
o pago, asignarase a cada participante un número de dorsal que será persoal e
intransferible. Non se realizarán inscricións no mesmo día da proba nin fora de
prazo.
Importe da Inscrición: 10 euros.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓNS
•

Non se devolverá a cota de inscrición

DORSAIS
•

•

Os dorsais entregaranse o propio día da carreira. Para recoller o dorsal doutro
corredor será preciso presentar una fotocopia do su DNI ou un documento
acreditativo (carné de conducir, pasaporte) ou xustificante da inscrición.
O dorsal terá que colocarse no manillar da bicicleta co mecanismo de suxeición
que facilite a Organización.

HORARIO
•

A Marcha Cicloturista en I BTT CONCELLO DE TOEN dará comezo as 09:30
horas do 20 de Maio de e 2018 no campo da Festa de Toén e pecharase a
chegada ás 15:00 horas, salvo que tódolos participantes rematasen a proba antes
desa hora, intre no que se pecharía dito control.

SERVIZOS
•
•
•

A organización habilitará para os participantes unha zona de aparcamento e
duchas (situadas nas Piscinas Municipais de Toén, preto do campo da festa) .
Asimesmo haberá varios puntos de lavado de bicicletas o rematar a proba.
Habilitaráse un espazo para un picnic final para tódolos participantes na
marcha.

