SPORTS
PROGRAMME
Motor Munich

RUNNING
SOLIDARI
Distàncies: 5Km i 10Km
amb cronometratge
i Kids Race
Dissabte 8 de juliol
Sant Cugat del Vallès
(Pista atletisme
La Guinardera)

Motor Munich

Samarreta inclosa
en la inscripció!

Recaptació benèfica
per la investigació
del càncer de mama
de Vall d’Hebron Institut
d’Oncologia (VHIO)
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RUNNING SOLIDARI
La cursa de running solidària ESADE Alumni – BMW Motor Munich,
és una activitat oberta als socis ESADE Alumni, familiars, amics
i convidats. Està pensada per gaudir entre amics i familiars on cadascú
pot córrer al seu ritme, tant si és per fer marca com si és senzillament per
córrer entre amics.
És una cursa benèfica en les instal·lacions d’Atletisme de la Guinardera
a Sant Cugat del Vallès, en un recorregut de 2,5 Km de perfil mixta (asfalt,
camins i pista) amb inici i final a la mateixa pista d’atletisme. El recorregut
és variat i tècnic.

AGENDA
8:00-9:00h

Welcome i lliurament de dorsals

9:30		

Inici cursa

10:30		

Kids Race Solidari

11:00

Pícnic

11:30		

Lliurament de premis

Els participants poden escollir entre córrer 5 o 10 KM de distància.
S’oferirà punt d’avituallament a la meitat del recorregut perquè els participants
puguin recobrar forces. Acabada la cursa se servirà un pícnic per cortesia
de RODILLA, Damm i Coca Cola en les mateixes instal·lacions. Un moment
per compartir les experiències de la cursa amb els altres companys.
A més a més, es realitzarà un sorteig benèfic a favor de la fundació benèfica,
entre tots els participants del Programa Esportiu en el transcurs del dia.
Hi haurà obsequis per a tots els participants!

COST INSCRIPCIÓ
Dorsal: 15 €
Dorsal solidari: 25 €
Dorsal Kids Race Solidari: 5 €

RESERVAR
PLAÇA

Inscripcións fins dimecres 5 de juliol!

CATEGORIES:
(Masculina i Femenina)
Absolut, +40, +50
Socis ESADE Alumni
Estudiants

LLOC
Pista d’Atletisme
La Guinardera
Avinguda De La Guinardera s/n
Barcelona,
Sant Cugat del Vallès

Kids Race Solidari:
6 a 9 anyos: 400 mts
10 a 13 anyos: 800 mts
Inclòs a
la cursa

+
Samarreta
oficial

+
Pícnic

Assegurança
de dia
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CAUSA BENÈFICA
La comunitat d’ESADE ha organitzat una sèrie
d’activitats per donar suport a la investigació
del càncer de mama i més concretament,
per contribuir al finançament d’una investigació
que s’està duent a terme a Vall d’Hebron Institut
d’Oncologia (VHIO).
El càncer de mama és el tumor més freqüent
i el segon que més causes de mortalitat provoca
darrera del càncer de pulmó entre les dones.
Tot i així, gràcies a la investigació, cada any
augmenten les taxes de supervivència
Gràcies pel vostre Suport!
Junts, ho aconseguirem!
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Si no pots participar a la cursa o t’has quedat sense plaça, esperem tenir l´oportunitat
de comptar amb la teva presència en les altres activitats del Programa Esportiu Esade Alumni– BMW Motor Munich.

AGENDA PROGRAMA ESPORTIU
Curs Conducció en neu

10, 11 i 12 de març

Circuit Andorra
Pas de la Casa

Nordic Walking & Trail Meet

22 d’abril

Esade BCN - Creàpolis
Sant Cugat del Vallès

Golf

6 de maig

Barcelona Golf
St.Esteve Sesrovires

Beginners Golf & Clínic

7 de maig

Vallès Golf
Terrassa

Pàdel

3 al 8 juliol

Augusta Pàdel
Sant Cugat del Vallès

Futbol

8 de juliol

Camp Municipal
Sant Cugat del Vallès

Running

8 de juliol

Ciutat
Sant Cugat del Vallès

RESERVAR
PLAÇA
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AVANTATGES
CLUB ESADE ALUMNI
Motor Munich posa a disposició de tots els socis Esade Alumni unes condicions
preferents per la compra de vehicles de les marques BMW, MINI i BMW Motorrad
a qualsevol dels 3 concessionaris Motor Munich de Sabadell, Terrassa i Sant Cugat.
Només cal identificar-se amb la targeta de soci d’Esade Alumni per gaudir dels avantatges

Descomptes especials
en la compra de vehicles
BMW, MINI i Motos.

Descomptes especials als establiments
exclusius associats a Motor Munich.

Cotxe de substitució
en cas d’averia.
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Patrocinadors principales

Motor Munich
Col·laboradors

Organització tècnica:

