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Com serà la nostra carrera o caminada virtuals?
Consistirà en una experiència individual o col·lectiva (sempre seguint les necessàries
mesures de seguretat sanitàries). Després, compartireu el vostre recorregut, enregistrat amb
qualsevol aplicació mòbil, a través de la xarxa social de FIVAMEL
(https://www.facebook.com/fivamel2018) amb el hashtag #EsportSolidariMontroi.
Els beneficis íntegres es destinaran a l’associació de pares de xiquets amb càncer de
la Comunitat Valenciana (ASPANION).
Quin serà el dia de l’esdeveniment?
Les activitats esportives es podran realitzar durant tot el cap de la setmana que dure
FIVAMEL, és a dir, des del divendres 6 fins el diumenge 8 de novembre de 2020. Així i tot, el
dissabte 7 de novembre de 10:00 a 19:00 hores, a la plaça Europa, hi haurà un «photocall» per a
què tot el qui ho desitge, puga fer-se fotografies per a poder compartir-les també a les xarxes
socials.
Quina serà la distància a recórrer?
Els participants inscrits hauran de córrer o caminar les distàncies establertes (10 km. per
a la cursa i 5 km. per als que trien caminar). Així, cada participant podrà elegir el seu propi
recorregut per on realitzar la prova.
Què costa la inscripció?
El preu de la inscripció serà de 9 €, on s’inclou una bossa del corredor amb productes
naturals, a més d’una samarreta tècnica commemorativa (42k running), cortesia d’Apisol,
Marnys, Caixa Rural de Torrent, Mel Azahar i L’Alqueria. Per tant, podeu inscriure-voss
des del dilluns 19 fins el dijous 29 d’octubre de 2020 a la web de FIVAMEL

(https://fivamel.com/) o directament al Museu Valencià de la Mel (MUVAMEL), on haureu de
comunicar la vostra talla de la samarreta.
Què és la fila zero?
La fila zero consisteix en una aportació econòmica voluntària que també anirà
destinada íntegrament a l’associació de pares de xiquets amb càncer de la Comunitat
Valenciana (ASPANION) i és per a les persones que no puguen realitzar ni la cursa ni la
caminada, però vullguen col·laborar. Per tant, durant el cap de setmana de FIVAMEL, podran
passar pel Museu Valencià de la Mel (MUVAMEL) per tal de realitzar la seua aportació
solidària, realitzar una transferència o fer un ingrés en la Caixa Rural de Torrent al següent
compte bancari: ES11 3118 2061 7627 3260 0043.
On s’arreplegarà la bossa del corredor?
Des del divendres 6 fins el diumenge 8 de novembre 2020, es podrà recollir la bossa del
corredor, de 10:00 a 19:00 h., al Museu Valencià de la Mel (MUVAMEL), mostrant el
comprovant de l’ingrés (o transferència) o abonant l’import de la inscripció.

