COMUNICAT SUSPENSIÓ CURSA ULTRA TRAIL I TRAIL
ALFORJA – CIRCUIT CAMP DE TARRAGONA
Sentim comunicar-vos que degut a un accident sofert per un
membre del nostre club aquesta passada setmana, des de
Patxanguerus d’Alforja, no ens veiem en cor de continuar endavant
amb la organització de la cursa que havia de tenir lloc els propers
dies 8, 9 i 10 de juny.
Ja que per nosaltres, tant les setmanes prèvies a la cursa, com la
cursa en sí són una festa, no ens veiem en força de portar-la a
terme com us mereixeu i sempre hem fet.
Agraïm la comprensió, sabem que us podem causar molèsties
organitzatives, però és una decisió ferma i consensuada amb la
Junta del Club.
Per tots els que teníeu pensat venir a córrer a Alforja, el dia 10 de
juny faríem una petita sortida de reconeixement del Circuit
Express (per a tots els nivells) amb un petit avituallament a
l’ermita de Puigcerver.
Tal i com us hem dit, la cursa ha quedat suspesa. La nova data
acordada amb la família serà els dies 31 d’agost, 1 i 2 de
setembre.

Passos a seguir:
1. Si la nova data acordada SI us va bé, no cal fer res,
automàticament estareu inscrits per la mateixa cursa a la
nova data.
2. Si la nova data NO us va bé, envieu un correu a
patxanguerustrail@gmal.com, fins al 10 de juny, sol·licitant
l’abonament de la inscripció, el qual es farà efectiu a partir
del dia 11 de juny a la mateixa targeta amb la que es va
realitzar el pagament.
3. Si NO es realitza la reclamació dins la data establerta (10 de
juny) no s’acceptarà reclamacions al considerar que al no
haver-se dut a terme la cursa, tothom ha estat assabentat

Des de el club enviem una forta abraçada a la família Patxanguera
i en especial a la família NAMASTE

La Junta Patxanguerus d´Alforja.

