28 de Novembre del 2018

Amics,
El proper dissabte 12 de Gener a les 12.30 tindrà lloc el test de sociabilitat aquesta prova serà
per Sr.Josep Boix.
Normes basicas per poder realitzar la prova:
-

Cal disposar de la Llicencia de La RSE.
El gos ha de tenir els 10 mesos el dia de la prova

Dades que ens cal saber per la inscripció:
Nom del gos:
Raça:
Sexe:
Data Naixement:
Nº Microship:
Nº LOE/RRC: (marca amb X si no en te)
Nom del Guia:
Numero Llicencia:
Nom del Club:
Preu : 12€ per gos
Forma de pagament: efectiu el dia de la prova
Data limit: 2 de Gener del 2019 (No s’admetran inscripcions fora de plaç)
Inscripcions: inscripcions@agilitycanic.cat totes les dades d’inscripció.
Per a qualsevol consulta podeu enviar un mail a inscripcions@agilitycanic.cat o bé trucar-nos al 93 792
7655 o al 607 475 945.
Salutacions,

Neus Baró

LLOC DE LA PROVA: noves instal·lacions del club (Cabrera de Mar)
Com arribar:

Coordenades GPS: E 2.41588º N 41.52057º

Per l’AP-7:
a) Venint de Barcelona passat el peatge de Granollers i venint de Girona abans d’arribar-hi, sortir per
la C60 (La Roca-Mataró) seguir recte amb direcció Mataró
b) Després del túnel seguir amb direcció Mataró, passant sota la C-32
c) Seguir amb direcció al mar fent diverses rotondes.
d) Al arribar a la Nacional II (veureu una benzinera GALP a l’altra banda de la rotonda, tombar per
la NII a la dreta (direcció Barcelona).
e) Passareu el Carrefour a l’esquerra i un mica més endavant, just abans d’una pujada i després del
senyal de transit que indica que es passa de dos carrils a un, veureu a la dreta un petit camí
asfaltat. Ull: és fàcil passar-se de llarg.
f) Preneu aquest camí i més endavant ja veureu a la dreta el camí d’entrada al club.
Per la C32 venint de Girona:
Prendre la sortida 99 amb direcció Mataró i seguir les indicacions anteriors des del punt c)
Per la C32 venint de Barcelona:
a)
b)
c)
d)

Prendre la sortida 95 de Mataró S (no seguir per la ronda de Mataró)
Al cap de poc prendre la sortida Camí del mig
En quan sortiu de l’autopista cal fer un gir molt forçat a la dreta (no patiu, és legal)
Al cap d’uns cent metres (abans de passar per sota un pont) cal prendre la primera i única carretera
a la dreta (cap al mar)
e) Al cap d’uns 500 metres ja veureu el club a l’esquerra.

