A Corrida Solidária Cruz Vermelha, é um evento de carater inovador,
tendo em conta os tempos atuais em que o Covid-19 nos obriga a manter o distanciamento social necessário.
A pandemia não nos pode parar, nem a nós nem à ação humanitária da Cruz Vermelha!
PARTICIPA!
ENTRE O DIA 19 E 31 DE JULHO DE 2021.
TU QUE DECIDES O TEU DESAFIO – A CORRER OU A CAMINHAR! EM QUALQUER LUGAR DO MUNDO.
Uma corrida solidária, onde tu fazes o teu percurso, na tua cidade, na tua vila, na tua aldeia, na estrada, nas montanhas, na praia…onde te sentires melhor.
Tu decides a distância do teu desafio, que pode ser atingido num só dia ou durante o período oficial da corrida.
O IMPORTANTE É PARTICIPAR E COM ISSO APOIAR O TRABALHO HUMANITÁRIO.

Inscreve-te através do Clube Portugal Telecom até dia 8 de Julho
O desafio deve ser efetuado durante o tempo da prova - entre o dia 19 e 31 de julho;
Concluído o desafio, cada participante pode partilhar no grupo de facebook - https://www.facebook.com/groups/CorridaCruzVermelha ou no Instagram identificando a
@cruzvermelha_braga com uma foto ou o percurso através de uma aplicação móvel para o efeito (ex: Strava, Adidas ou outras aplicações ou formas), até ao dia
31julho;
A Corrida Solidária Cruz Vermelha 2021, não tem qualquer tipo de classificação; o desafio é ser solidário.

A inscrição terá duas opções:
 Opção 1: Participação com direito a dorsal e certificado
 Opção 2: Participação com direito a dorsal, t-shirt e certificado

PREÇOS:
OPÇÃO 1

Sócio Clube PT-Zona Norte (efetivas, auxiliares, praticantes):

Funcionários do Grupo Altice - Portugal no ativo:
Não Sócio Clube PT:

OPÇÃO 2

3,00€
4,50€
5,00€

8,00€
9,50€
10,00€

A Opção 1 Inclui: Donativo de participação no valor de 5€, com dorsal e certificado;
A Opção 2 Inclui: Donativo de participação no valor de 10€, com dorsal certificado e t-shirt.

Caso pretenda efetuar um donativo superior a 5 € sem t-shirt e superior a 10€ com t-shirt,
deverá nos indicar o valor pretendido junto com os dados para inscrição.
INSCRIÇÕES e pagamentos até dia 8 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
E INDICAÇÃO DA OPÇÃO DE INSCRIÇÃO PRETENDIDA.

PAGAMENTOS
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.

