
Informació 

El Recorregut de la Cursa solidaria de la Policia Local Calvià, 27 de novembre de

2016, a les 09:30 fins les 13:00 hores se farà per sa finca publica del Galatzo, consitin en

un recorregut de 6'5 quilòmetres i 11'5 quilòmetres, pels camins de la finca de Galatzo,

concretament pel cami de Sa Vinya i Ses Planes. Paralelament a les 09.45 fins les 11:00

se fará per sa familia una caminata de dos quilòmetres per coneixe sa finca, pel camí de

ses Sinies.

La participació de sa cursa  estara oberta a 300 participants (150 plaçes per la

minitrail i 150 plaçes per la trail), podran participar tots els ciudatans que dexitgin gaudir

de aquest dia. La caminata solidària estara oberta a 100 participants, podran participar

tots el ciudatans que dexitgin gaudir de aques dia.

La cursa i caminta sera solidària ja que tot lo recaudat, se fara una donació a la

“Asociación de ayuda y orientació paralisis branquial obstetrica”.

El recorregut de sa cursa minitrail te  sortida de la Finca Galatzo fins Sa Vinya i

tornar (6'5 km). 

         El recorregut de sa cursa trail te  sortida de la Finca Galatzo fins Sa Vinya, Ses

Planes i tornar (11'5 km).

El recorregut de sa caminata te sortida de la Finca Galatzo fins Deposit del cami

de ses Sinies i tornar (2 km).

 Les  inscripcions  de  la  prova  es  tancaran  el  proper  dia  21  de  novembre.  El

lliurament  de dorsals  es efectura el  proper  dia  25 de novembre a les instalacións de

Protecció Civil de Calvià. En l'horari de 18:00 a 21:00 hores, al carrer Madalena, Poligon

de Son Bugadelles- Calvià. La resta dels que no ho puguin venir a recollir-lo aquest dia,

ho  podran  fer  el  mateix  dia  de  la  cursa  entre  les  08:15  i  09:15.  Es  lliurarà  dorsal  i

samarreta (talles M,L,XL)

Per motius de pàrquing l'organització posa dos autobusos que faran viatges des de

les 07:30 fins 08:30, des del poliesportiu de Calvià a la finca del Galatzó , i des 13:00 a les

14:00 hores des de la finca del Galatzó al poliesportiu Calvià. Gratuitament. 

Haura regals i servei de guarda-roba  a ses cases de Galatzo.


