Corre per la natura!

ULTRA CLEAN MARATHON
6 DE JUNY

Terrassa - Barcelona. 60 km
En equip, amb possibilitat de relleus

La cursa solidària que uneix esport i medi ambient
Reculls residus abandonats mentre corres (plogging)
Els donatius es destinen a projectes ambientals

ultracleanmarathon.cat
Organitzen:

Amb el patrocini principal de:

ULTRA CLEAN MARATHON
PARTICIPA!

PARTICIPA:
6 de juny

COM A CORREDOR/A
1 - Crea el teu equip de 2 a 12 persones. Podeu fer tot el recorregut o córrer en relleus, amb
un mínim de 2 persones simultàniament. Hi hauran punts d’avituallament i/o relleu cada 10
km.
2 - Tria la teva causa ambiental. Tria l’entitat per la qual el teu equip correrà. Per participar és
necessari fer un donatiu que es destinarà a l’ONG ambiental catalana que escullis. Totes elles
treballen per la conservació de la natura a Catalunya.
3 - Fes la inscripció gratuïta i aconsegueix l’import de la teva donació (600€). Per assolir
aquest import pots buscar un sponsor o organitzar actes benèfics. Les inscripcions s’obriran a
mig febrer.

COM A VOLUNTARI/A
✓

Participa en les accions ambientals que es realitzin al llarg del recorregut: jornades de
voluntariat ambiental per la retirada de residus o altres tallers ambientals.

✓

Dóna suport a la logística de la UCM en els punts d’avituallament, sortida o arribada.

COM A ENTITAT PER LA NATURA
✓

Crea una acció de voluntariat ambiental al llarg de l’itinerari de la cursa: una neteja de
residus, una sortida divulgativa sobre els valors naturals al llarg de l’itinerari o un taller
✓
ambiental.

✓

Troba un equip que corri per la vostra causa: ajuda’l a aconseguir l’import de la
donació i anima’ls a entrenar.

✓

COMAAPATROCINADOR
PATROCINADOR
COM
✓

Esponsoritza un equip: pot ser un equip propi amb treballadors de la teva
organització o un equip extern.

✓

Patrocina la cursa, amb suport econòmic o amb aportacions materials.

