CORREU INFORMATIU. SUSPENSIÓ CxM SERRA NORD (44 Km)
Estimats amics i amigues,
En vista de la normativa sanitària que regula les activitats en la Fase 4 d’alerta sanitària
i després d’haver mantingut diferents reunions i valorades vàries opcions no ens queda
més remei que suspendre la CxM Serra Nord de 44 Km.
Els motiu principal és el següent. En Fase 4 no podem fer esdeveniments amb 150
persones i hauríem de fer 3 sortides de 50 persones separades per 1 hora. Per una
organització com la nostra (som un club petit amb uns recursos limitats) és inviable fer
aquest tipus de sortida per motius de temps, personal i econòmics. Som els primers
afectats per això perquè son mesos de feina i planificació que no serviran enguany i
també som els primers que lamentam aquesta situació.
De totes maneres, també pensam que és hora de reactivar el món de les curses per
muntanya i els esdeveniments esportius en petit format, sempre amb responsabilitat i
amb totes les mesures sanitàries necessàries. És per això que la CxM Serra Nord de 44
Km passarà a tenir el recorregut de la XS, és a dir, de Lluc a Pollença, amb sortides de 50
persones separades per 1 hora i es celebrarà el dissabte 6 de febrer amb la primera
sortida a les 9:30, la segona a les 10:30 i la tercera a les 11:30. La setmana abans de la
cursa us informarem de quin grup sortireu.
Per això, us oferim dues opcions:
- Les persones que vulguin seguir participant però ara amb la distància XS se’ls hi
retornaran 15€ corresponents a la diferència entre les dues curses.
- Les persones que no vulguin participar se’ls hi retornarà el 100% de la inscripció
tal com marca la política de devolucions.
TOTES LES PERSONES QUE NO VULGUIN PARTICIPAR S’HAN DE POSAR EN CONTACTE
AMB ELITECHIP info@elitechip.net PER EFECTUAR LA DEVOLUCIÓ. TENIU FINS DIA 30
DE GENER PER COMUNICAR-HO.
LES PERSONES QUE VULGUIN PARTICIPAR NO HEU DE FER RES. UNA VEGADA
CELEBRADA LA PROVA SE US RETORNARAN ELS 15€.
Una vegada més, lamentem haver de prendre aquesta decisió i esperem poder tornar a
la normalitat el més aviat possible.
Organització CxM Serra Nord

