
 

 

La inscripció d’aquesta 40 edició de la Cursa es farà a través d’aquest formulari: 

INSCRIPCIÓ 40 CURSA ARRELS 

1. Inicieu la inscripció posant un correu de contacte. Després poseu les dades del participant 

(si és menor, també us demanarà les dades del pare/mare o tutor/a). 

a. Si ja sou socis de l’Associació Esportiva Arrels Congrés (el correu vostre està a la 

nostra base de dades), potser us demana que verifiqueu les vostres dades a un 

correu que us enviarà. Aneu al correu per verificar i podreu continuar amb la 

inscripció escollint qui participa a la Cursa. Les dades personals ja us vindran 

posades. 

 

2. Seleccioneu bé la cursa per a evitar possibles errors, mireu l’edat del participant i cliqueu 

la cursa corresponent segons sigui masculí (M) o femení (F). Recordeu que si un nen/a vol 

córrer amb els de la seva classe, però és un any més gran (que hagin repetit algun curs), no 

optarà a premi si es classifica entre els 3 primers. 

 

3. Els pares i mares que us inscriviu i teniu fills/es a l’escola Arrels o familiars, poseu el nom i 

cognom del vostre fill/a i el curs per poder donar-li el vostre dorsal. 

 

4. El pagament de la inscripció s’haurà de fer, preferentment, en el mateix moment de fer el 

formulari (bizum o targeta crèdit). Si es fa en efectiu s'haurà de fer a la secretaria de 

l'escola fins dimarts 31 de gener, de 9h a 17:30h. 

 

5. Si escolliu l’opció de pagar en efectiu, haureu de passar per secretaria de l’escola, 

especifiqueu el nom del participant quan feu el pagament. Si no està fet el pagament no se 

li assignarà dorsal i no podrà participar de la cursa. 

 

6. Podeu fer més d’una inscripció en el mateix moment. En el pas nº3, en comptes de 

continuar, cliqueu “Desar inscripció actual i afegir un altre”, us tornarà a l’nici per introduir 

un nou mail de participant (pot ser el mateix). 

 

7. Un cop feta la inscripció i el pagament, rebreu una confirmació al correu que heu 

especificat al formulari. 

 

8. Els dorsals seran assignats per l’organització, per tenir el dorsal: 

a. Els/les alumnes, pares i mares de l’escola Arrels els rebran a les classes. 

b. Els inscrits que no són de l’escola podran venir a recollir-lo, juntament amb la 

samarreta, de dimecres 1 a divendres 3 de febrer, per l’entrada del pati de Can Ros 

de 17:10 a 18h. Pot venir un altre persona a recollir-lo, sempre que ensenyi una 

autorització. 

https://aearrelscongres.playoffinformatica.com/activitat/71/40-CURSA-ARRELS/


 
 

9. Per qualsevol dubte o necessitat poseu-vos en contacte amb nosaltres al correu 

informacio@escola-arrels.cat 

 

mailto:informacio@escola-arrels.cat

