ÀREA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS CENTRALS I SERVEIS A LES PERSONES __________________________________
REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ESPORTS
Servei d’Esports

Benvolgut/da,
El Servei d’Esports de l’Ajuntament de Sitges organitza la XXXII Mitja i el IV Quart de
Marató de Sitges, que tindrà lloc el proper diumenge 11 de gener de 2015.
Per aquest motiu, ens agradaria tornar a comptar amb la seva inestimable col·laboració com
a voluntari/a, ja que gràcies a la seva aportació desinteressada, de ben segur, novament
l’esdeveniment serà un gran èxit com en les darreres edicions.
Les diferents tasques a realitzar per part dels voluntaris consisteixen en: control de carrers i
cruïlles, servei de guarda-roba i avituallaments. A tots els voluntaris/es se’ls lliurarà l’esmorzar el dia
de la cursa.
Si es fa voluntari/a se li entregarà un obsequi com els que reben els corredors i, a més,
podrà abonar-se a la Piscina Municipal de Sitges sense cap cost des del 19 de gener fins el 22 de
febrer, gràcies a la col·laboració del centre esportiu.
Com a novetat d’enguany, la FIRA DEL CORREDOR del dia previ de les curses es trasllada
al Centre Comercial l’Ànec Blau de Castelldefels.
A més, tots els voluntaris estaran coberts per una assegurança.
Si vol formar part d’aquest grup de voluntaris/es, pot trucar a la regidoria d'esports,
(93.894.50.56), o bé ens pot enviar un correu electrònic a: esports@sitges.cat, per tal de facilitar les
seves dades (nom i cognoms, DNI, e-mail, telèfon).
2015:

Tot seguit li relacionem les diferents propostes i horaris de col·laboració, en la Mitja Marató

DIA DE LES CURSES:




DIA: Diumenge, 11 de gener de 2015.
LLOC: Terrasses del restaurant Santa Maria, al Passeig de la Ribera, 52.
HORA:
 Guarda-roba: de 7:00 a 13:00 h.
 Control de carrers i avituallaments del recorregut: de 8:00 a 12:30 h.
 Avituallament d’arribada: de 8:00 a 13:00 h.
FESTA DEL VOLUNTARI:




DIA i HORA: Dijous, 15 de gener, a les 19:00 h
LLOC:
Sports Bar Sitges, Passeig de la Ribera, 4.

Atentament,
Servei d’Esports
Regidor de Participació Ciutadana i Esports
Area de Presidència, Serveis Centrals i Serveis a les Persones
Ajuntament de Sitges
Sitges, 22 de desembre de 2014
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