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1. Pagament a Banc de Sabadell:
 SAP-UGT posa a la teva disposició un número de compte perquè puguis fer

un ingrés directament amb el qual quedaràs automàticament inscrit. Vés a
qualsevol entitat de Banc de Sabadell i ingressa la quantitat corresponent a la
cursa que vols córrer. El justificant d’ingrés serà el resguard amb el qual
podràs recollir el dorsal

 El número de compte del Banc de Sabadell és:

0081-0217-11-0001338337
 CURSA DELS 10 KM: CURSA+NOM I COGNOMS+DNI (INGRÈS 10

EUROS).
 CAMINADA DELS 5 KM: CAMINADA+NOM I COGNOMS+ DNI (INGRÈS

DE 5 EUROS).
 Si no pots assistir als actes però vols fer la teva aportació en la lluita contra el

càncer hauràs de posar a l’ingrés: La paraula DONATIU + NOM I
COGNOMS.

2. Inscripció anticipada i pagament en efectiu en punts habilitats:
 Central SAP-UGT (Rambla del Raval 29-35 de Barcelona),

 Centre Excursionista Puigcastellar de Santa Coloma de Gramenet: Carrer
Sant Josep número 20

 Associació Contra el Càncer de Santa Coloma de Gramenet: Carrer Lluís
Companys número 9

3. Pagament en efectiu i recollida el mateix dia de la cursa

 Fins una hora abans de l’inici de la cursa s’admetran inscripcions però hem de
procurar que siguin les mínimes possibles per poder facilitar una bona gestió dels
actes. Tanmateix des de l’organització no podem assegurar als inscrits del mateix
dia de la cursa que puguin tenir accés als obsequis pertinents per a cada acte.

mossos solidaris!
Comissió Executiva Nacional del SAP-UGT.
Barcelona, 3 de desembre del 2012.

COM ET POTS
INSCRIURE
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