P O N T E D E U M E
Domingo, 11 de novembro

USO
OBRIGATORIO
DO CASCO

Lugar de saída: Ediﬁcio dos Xuzgados (Avda do Peirao)
Concentración: 11.00 h / Saída: 11.30 h

PERCORRIDO
Ediﬁcio dos Xuzgados (Avda do Peirao) Saída, Zona do Peirao, Calle Gumersindo Placer, Torreón dos Andrade, Cátedra, Praza
Real, Calle Real, Avenida Ricardo Sánchez, Capilla de Nogueirosa, Fondo de Esteiro, Covés, Paseo Maritimo, Carretera
Nacional e Ediﬁcio dos Xuzgados (Avda do Peirao) Meta.

Formulario de inscrición
[*] Datos obrigatorios

NOME*

DATA DE NACEMENTO*

APELIDOS*

CÓDIGO POSTAL

ENDEREZO

LOCALIDADE

PROVINCIA

Autorización titor para menores de 18 anos
NOME*

APELIDOS*

TELÉFONO

D.N.I.*

TELÉFONO

D.N.I.*

FIRMA*

P O N T E D E U M E
Domingo, 1 1 de n o ve m b ro

Queremos que o Día da Bicicleta siga sendo unha homenaxe a ese
vehículo tan popular e entrañable para pequenos e maiores.
Trátase de sacar a bicicleta á rúa e de dar un paseo pola nosa vila cos
nosos amigos e familiares, un paseo nunha xornada de convivencia e
diversión. Non se trata dunha competición.

Inscricións

Normas

Entregaranse debidamente cubertas o
mesmo Día da Bicicleta no punto de
inscripción habilitado, onde tamén se
poden inscribir.

Lembre que imos dar un paso pola vila, non
a competir. Para un mellor
desenvolvemento da xornada, non se debe
saír dos límites marcados pola
organización.

Pódense recoller previamente de martes a
venres no Rexistro do Concello de
Pontedeume, no Pavillón a Casqueira
(Pontedeume) e na delegación de La Voz de
Galicia de Ferrol.

É obrigatorio seguir as normas marcadas
pola organización en materia de seguridade
e non adiantar aos ciclistas do clube que
abren a marcha.

Percorra o circuito marcado e non outro.
Siga en todo momento as indicacións do
servicio de orde e non dubide en comunicar
calquera incidencia.

Agasallos

Só terán dereito a participar no sorteo de
agasallos aqueles que formalizasen a súa
inscrición.

A organización non se fai responsable de
ningunha incidencia causada pola
imprudencia dun ciclista.
Sexa respectuoso cos demáis participantes.
E goce do Día da Bicicleta en Pontedeume!

entrega de agasallos ao ﬁnal do percorrido
Organizan:

Colaboran:

Patrocina:
POLICÍA LOCAL
DE PONTEDEUME

