VEM PARTICIPAR COM O CLUBE PT – ZONA NORTE!!!
A Corrida do Parque à Noite será uma corrida e caminhada com uma distância de 8 quilómetros,
realizada no Parque da Cidade do Porto, com partida e chegada marcadas para o recinto do Queimódromo.
No final haverá uma FUN ZONE, espaço com Dj e muita música.

Todos os anos a Corrida do Parque à Noite vai ter um tema diferente, este ano foi escolhida A Guerra das Estrelas.
O Parque da Cidade vai-se transformar na Millennium Falcon, e todos os participantes vão pelas galáxias
e conhecer Luke Skywalker, Princesa Leia e Han Solo!
Esperamos que estejam prontos para algumas surpresas, os Stormtroopers vão fazer das suas.
A Fun Zone é um espaço de ponto de encontro e de diversão.
Após a corrida/caminhada todos os participantes serão encaminhados para esta área,onde poderão aguardar pelos companheiros de
corrida e se preparem para a grande festa. O DJ estará a espera e pronto para animar todos os participantes.
Existe uma zona de restauração, para os mais desprevenidos, e uns bares para os mais desidratados!

INSCREVE-TE JÁ!!!
PREÇOS:
Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes)
Funcionários PT no ativo
Não Sócios Clube PT

10,00 €
11,50 €
12,00 €

DATA LIMITES DE INSCRIÇÕES:

4 de JULHO
Levantamento dos dorsais e kits:
Planetário do Porto - 21 de Julho das 10h às 19h
Queimódromo - Dia 22 de Julho 10h00 às 20h00
Não serão entregues kits em nenhum outro momento para além dos designados anteriormente.

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS:
(ATÉ AO DIA 4 DE JULHO)
BASTA RESPONDER A ESTE E-MAIL DANDO OS SEUS DADOS PESSOAIS:

Nº SÓCIO (Nº DE FUNCIONÁRIO,) NOME, DATA DE NASCIMENTO, Nº BI, TAMANHO DE T’SHIRT, CONTACTO MÓVEL,
INDICAÇÃO DA PROVA A QUE SE ESCREVE (CAMINHADA OU CORRIDA) E TEMPO DE CORRIDA (SE FOR O CASO)

PAGAMENTOS
(até à data limite das inscrições – 4 DE JULHO):
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,
caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito.
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte
ou por transferência bancária para o IBAN: PT50003520660008486913035.
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

