Objectiu
Quan serà?

EDICIÓ 2021  I NVENCIBLES

Aconseguir acumular entre totes les famílies i equips 1500 Km de
cursa/caminada.
El cap de setmana del 13 i 14 de març, deixeu la mandra aparcada i
sortiu a gaudir de la natura i de la ciutat, teniu moltes opcions:
Collserola, Carretera de les Aigües, Parc de la Creueta, el Laberint
d’Horta...

TOTS JUNTS: Som un equip i som INVENCIBLES!!
(només es podrà participar un dels dos dies)

Que passarà si ho
aconseguim?

L’AFA, donarà a l’escola 1 € per Km de cursa acumulat, fins a un màxim
de 1500 €, p
 er a invertir en material esportiu per a l’escola.
Per exemple: si aconseguim entre totes les famílies i equips córrer 800
km, aconseguirem 800€ per a la nostra escola.

1 km = 1 €
Com ho hem de fer?

Qui vulgui participar s'haurà de registrar
de forma gratuita a:

i un cop registrat inscriure's a la nostra cursa virtual GRAVICROS

2021

ÉS MOLT FÀCIL!!
Només cal introduir les dades bàsiques (nom, cognoms, data
naixement, ...) i el curs de cada participant.
A més tots els usuaris inscrits us podreu descarregar un dorsal en PDF
que podreu imprimir i/o utilitzar per a pujar les vostres fotos a xarxes
socials ( *)
Feu el vostre equip en família o amb amics, la totalitat dels kms fets
sumará €uros per a l’escola

Com enregistrar els
vostres Kms ?

triTeam App està pensat per funcionar conjuntament amb strava.com.
Strava és una xarxa social d'esport, on cada usuari hi pot pujar les
seves activitats de qualsevol esport que faci, connectant
automàticament un rellotge GPS. Strava també permet enregistrar
l'activitat directament des de la App, per la gent que no té un rellotge
GPS.
Els participants haureu de pujar activitats a Strava, i aquestes aniran de
forma automàtica a la cursa i anirem comptabilitzant els kms.
CADA DISPOSITIU CONNECTAT A L’APP PODRÀ SUMAR kms.,
PER TANT AMB UN PER FAMÍLIA/EQUIP ÉS SUFICIENT !!!

Si no teniu strava, no patiu!!
Registreu-vos i imprimiu el vostre dorsal. Per a sumar els kilòmetres,
podeu fer una foto o captura de pantalla a on siguin visibles la data, i
els kilòmetres fets. Utilitzar qualsevol aplicació o dispositiu que compta
kms. (google, adidas running, samsung…) i fer-la arribar a
info@afaescolagravi.com o pujar-la a xarxes amb el hashtag(*)

#SumaKmsGravicros
(*)els primers a pujar una foto o video a les xxss tindrà un petit obsequi.
Fins exhaurir existències

…. al final

La vostra família o el vostre equip, haureu aportat a l’escola tot el
vostre esforç, l’esport, la cooperació, … i moltes altres coses que es
traduiran en €’s per a material o equipament esportiu.
Perquè al cap i a la fi el GRAVICROS sempre ha estat una cursa
COOPERATIVA DE TOTA LA COMUNITAT GRAVI

RECORDEU: SEGUIU-NOS A LES XARXES SOCIALS DE
I ETIQUETEU LES VOSTRES PUBLICACIONS AMB EL HASHTAG (*)

#SumaKmsGravicros
(*)els primers a pujar una foto o video a les xxss tindrà un petit obsequi. Fins exhaurir existències.

