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25  de maig a les 8.30 h.
Homes i dones 

8 Kilòmetres

Tots els fons recaptats, aniran destinats 
a la lluita contra el càncer de mamaFo
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Eixida i arribada a la plaça de la Tanca
Inscripció 10 €
Fins al 16 de maig

LLUITA CONTRA EL CÀNCER DE MAMA 
IMAGINA UN MÓN SENSE CÀNCER

ORGANITZA

COL·LABORADORS

Junta local

2 0 1 9

Junta local

INSTALACIONES
VILAFAMÉS S.L.

AV. FABIAN RIBES, 78
12192 VILAFAMÉS

CASTELLÓN



Raúl
Puchol

Informació general
Quota d'inscripció: La inscripció serà 
de 10 € ingressant l'import en el compte 
corrent número IBAN: ES50-3165-7492-
1928-1000-3330 (Caixa Rural Vilafamés) i, 
posteriorment, remetent la còpia de l'ingrés 
i el full d'inscripció al fax 964329286, al 
mail info@vilafames.es o bé personalment 
a l'Ajuntament de Vilafamés en horari de 9 
a 14 h.  (Pl. de l'ajuntament, 1). El justificant 
bancari haurà d’anar al mateix nom que la 
inscripció.
Termini d'inscripció: Fins al 16 de maig
Informació: Edat mínima d'inscripció 14 
anys. Els menors d’edat només hi podran 
participar acompanyats d’un adult.
Per a més informació podeu telefonar al 
telèfon 964329001
Eixida/arribada i recollida de dorsals: El 
lloc d'eixida i arribada serà la pl. de la Tanca. 
El lliurament de dorsals serà a partir de 
les 7:30 h. del mateix dia en la plaça de la 
Tanca.Els fons recaptats a través de la quota 
d'inscripció seran destinats a la LLUITA 
CONTRA EL CÀNCER DE MAMA

Nom:
Cognoms:
DNI:

D. Naixement:

Població:

Mail:

Telèfon:

Inscripció

Talla camiseta: XS S M L XL

Les camisetes són unisex ja que poden participar 
dones i homes. Els tallatges són grans (es 
recomana a les dones triar un tallatge inferior 
al que s’utilitza habitualment)

Si únicament es realitza la inscripció com a 
donació i no es pretén fer la cursa, per favor 
marqueu la següent casellaInma
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