
Per una salut mental  

sobre rodes. 

Pedaleja amb ASIEM

Diumenge, 
18 de setembre

Passeig de l’Albereda
(Pont del Reial)

Concentració: 09:00 h
Eixida: 10:00 h

Celebra el 
Dia de la Bici 

amb nosaltres
i fes-la servir

tot l’any

XX Dia de la Bici
L’euro de la inscripció anirà destinat a ASIEM, 
una associació sense ànim de lucre la major 
preocupació de la qual és la defensa dels drets i 
la qualitat de vida de les persones amb problemes 
de salut mental i les seues famílies.
+info: www.asiem.org

En el 20 Dia de la Bicicleta podran participar totes 
les persones que ho desitgen, sense límit d’edat, 
prèvia inscripció en El Corte Inglés: 

* Pintor Sorolla, Esports (5a planta)
* Avinguda de França, Esports (5a planta)
* Ademuz, Esports (2a planta)
* Nuevo Centro, Esports (5a planta)
* Castelló, Esports (planta S1)

Les inscripcions es tancaran el dissabte 17 de 
setembre en els centres de València i el dijous 15 
en el centre de Castelló. L’organització considera 
partícip del passeig a tots aquells que hagen 
formalitzat correctament el butlletí d’inscripció i 
que porten posat el dorsal.

Inscripció

Per a entrar en el sorteig
de regals has d’inscriure’t
en les plantes d’esports de

Els regals només se sortegen entre els participants 
que hagen formalitzat la seua inscripció en el 

Dia de la Bicicleta. És imprescindible la 
presentació d’este imprés numerat per a la 

retirada dels regals del sorteig

Diumenge, 18 de setembre del 2016
Passeig de l’Albereda (Pont del Reial)

Concentració a les 09:00 h
Eixida a les 10:00 h

És obligatori
l’ús de casc

en els menors
de 16 anys

Col·labora A favor deOrganitza

www.deportevalencia.com



Fitxa d’inscripció

La 20ena edició del Dia de la Bicicleta està 
organitzada per l’Ajuntament de València a través 
de la FDM i forma part dels actes que tenen lloc 
dins de la “Setmana Europea de la Mobilitat”. 

És un homenatge a este vehicle popular, tan 
entranyable per a xicotets i majors. Es tracta 
de traure la “bici” al carrer i fer un PASSEIG 
per la ciutat amb els nostres amics o familiars i 
reivindicar al mateix temps l’ús d’est vehicle com 
a mitjà de transport a la ciutat.

La bicicleta constitueix un mitjà ideal per  
desplaçar-se per la ciutat alhora que millora la 
condició física dels que la fan servir i redueix tant  
la contaminació acústica com l’ambiental fent una 
ciutat més habitable per a tots.

No és una competició. És simplement un passeig 
pels carrers de la ciutat en una jornada de 
convivència i esplai. El recorregut és de 7,5 Km 
per les avingudes més emblemàtiques de la ciutat 
de València.

L’Organització del 20 Dia de la Bicicleta agraïx la 
teua participació, alhora que desitja recordar-te 
estes mínimes normes per a un millor 
desenrotllament de la festa de la bicicleta. Estes 
indicacions són un extracte del reglament publicat 
en la Web de la FDM www.deportevalencia.com 

»   Revisa i prepara amb antelació la teua bicicleta, 
no ho deixes per a última hora.

»   No oblides el teu bidó d’aigua, sempre has 
d’anar preparat per a qualsevol imprevist. 

»   Farem un passeig per la ciutat, no competirem. 
El  Dia de la Bicicleta no és una carrera.

»    Cal recórrer el circuit marcat. Per a un millor 
desenrotllament de la jornada cal respectar els 
límits marcats per l’organització.

»    Atenció: El circuit no està tancat completament 
des de l’inici, es va tancant a poc a poc.

»    Seguix totes les indicacions de l’organització.

»   És OBLIGATORI l’ús del casc en els menors de 
16 anys.

»   És recomana la utilització de casc en majors de 
16 anys.

»   Respecta als altres participants i disfruta del 
passeig. 

Nom

Cognoms

Edat

DNI

E-mail (opcional)

Firma

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de 
protecció adequat, segons el Reial Decret 1720/2007 de 21 de 
desembre, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per 
a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat 
per part de tercers que el puguen utilitzar per a finalitats distintes 
per a les que han sigut sol·licitats a l’usuari.

Amb la inscripció i firma, els participants es donen per assabentats 
i accepten les normes del reglament de la present activitat així com 
les condicions i característiques publicades en la Web institucional 
de la FDM www.deportevalencia.com

Recorregut Indicacions
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