
1. INTRODUCCIÓN 
Como todos os anos, o Colexio de Cervo organiza a Carreira 
Solidaria, e este curso, debido ás circunstancias en que nos 
atopamos farémola de forma “virtual”, polo que vos convidamos a 
participar na “Carreira Solidaria Virtual do Colexio de Cervo: 
Corre por Nós” que se levará a cabo entre o martes 9 e o 
domingo14 de xuño.  
O recaudado irá destinado á Cruz Vermella, para axudar a 
aquelas familias máis desfavorecidas e a aquelas afectadas pola 
crise do Covid-19, que precisan de comida e productos básicos 
para poder sobrevivir. 
 

2. ORGANIZACIÓN 
A proba está organizada polo CEIP de Cervo. 
 

3. REGULAMENTO 
3.1.- Poderá participar calquera persoa, sexa ou non da 
comunidade educativa, realizando a carreira na casa ou no 
exterior, sempre tendo en conta as medidas de seguridade 
recomendadas e seguindo a lexislación vixente. 
 
3.2.- A inscripción farase na páxina oficial de Rockthesport: 
https://www.rockthesport.com/es/evento/carreira-solidaria-
virtual-colexio-de-cervo-corre/inscripcion/formulario desde o 
luns día 8 ao domingo 14 de xuño. No momento en que se realice 
a inscripción recibirás un dorsal virtual solidario. 
 
3.3.- O precio do dorsal solidario irá desde o 2 € ata a cantidade 
que desexes donar para esta causa. 
 
3.4.- A carreira poderá realizarse correndo, andando, en bicicleta, 
en patinete, en patíns… 
 
3.5.- Categorías: 
 

CATEGORÍA ANO NACEMENTO TEMPO/DISTANCIA 
Chupete A 2017-2019 1 minuto 
Chupete B 2016 2 minutos 
Chupete C 2015 3 minutos 

Mini 2012-2014 350 metros 
Categoría A 2009-2011 700 metros 
Categoría B 2006-2008 1000 metros 
Categoría C 2001-2005 2000 metros 

Adultos 2000 e anteriores 4000 metros 
 
3.6.- Podedes enviar algunha foto ou vídeo (en horizontal e de 
aproximadamente 15 segundos) co voso dorsal solidario a 
efcervo@gmail.com e tamén compartilas a través das redes sociais 



para animar a máis xente a participar, utilizando o hashtag 
#CorrePorNós 
 
3.7.- Se mandades fotos ou vídeos a efcervo@gmail.com 
consideramos que autorizades o uso da imaxe para a realización 
dunha montaxe que será compartida nas distintas redes sociais e 
na páxina web do colexio. 
 
3.8.- Todo/a participante asume os perigos e riscos derivados da 
súa participación nesta actividade deportiva, tales como caídas, 
colisións con material urbano, co mobiliario caseiro… 
 

4. DONACIÓN 
 

O recaudado irá destinado á Cruz Vermella para o reparto de 
alimentos e productos básicos para as persoas que máis o 
precisan. 
 
Un 6% da aportación voluntaria será para os gastos da 
xestión de inscripcións e dorsais virtuais (Rockthesport.com) 


