Grupo Desportivo e Cultural Fidelidade

GDC participa na Maratona BTT Trilhos da Raia

O GDC Fidelidade desafia os seus associados a participar na XI Maratona BTT Trilhos Da Raia, que se realiza no dia
11 de Outubro de 2015, em Idanha-a-Nova.
Para esta prova o GDC comparticipa 50% da inscrição (até um valor máximo de 8€ por associado, que esteja inscrito
na secção de Ciclismo/BTT), sendo esta comparticipação limitada aos primeiros 20 associados que enviem o
comprovativo de pagamento para o email: grupo.desportivo.reservas@fidelidade.pt
As inscrições deverão ser feitas pelos associados através do site http://www.acin.com.pt/, onde constam todas as
informações necessárias para participar no evento.
Nota: no momento da inscrição deverão preencher o campo “Clube” com GDC Fidelidade.
Esta é uma das provas rainhas do panorama nacional do BTT pelo que, as inscrições esgotam rapidamente. Não
deixe de atempadamente garantir a sua participação!
Marque presença neste evento, que mais não é do que um encontro de Bêtêtistas, em salutar convívio e
confraternização, ao mesmo tempo que desfruta da, história e cultura deste Concelho, com duas aldeias históricas
(Monsanto e Idanha-a-Velha) de icnofósseis em Penha Garcia, e de muitos mais lugares e paisagens, cheias de
história e tradição
Para mais informações poderão contactar o colega Pedro Mortágua (213 238 065) ou Pedro Bastos ( 213 701 635).
Data da Prova

11 de Outubro de 2015

Entidade Organizadora

ACIN - Associação de Cicloturismo de Idanha-a-Nova

Limite de Inscritos

800 Participantes

Tipo de Evento

Maratona e Meia Maratona

Distâncias/Níveis de Dificuldade

95Km (dificuldade média Alta) e 55Km (dificuldade média)

Preço com Jersey

Participante 22€ (Não inclui a participação do GDC Fidelidade)

Preço com Brinde

Participante 16€ (Não inclui a participação do GDC Fidelidade)

Preço Acompanhante

10€
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