
 

I CORREMONTES DAS CRIANÇAS TRANSFRONTEIRIÇO 2017 

A organização também está comprometida com o menor e surge uma atividade para 

promover o esporte entre crianças da Reserva da Biosfera Transfronteiriça Ibérica Meseta. 

Este I Corremontes das crianças transfronteiriço 2017 terá lugar no sábado 17 de junho ás 18 

horas en Santa Cruz de los Cuérragos, onde os mais pequenos vão também estar participando 

na transfronteiriça e fraternizar com outras crianças no país vizinho descobrindo um território 

comum. 

O espírito Corremontes será: ao ar livre, respeito, natureza, divertimento, companheirismo, 

não competição. É uma atividade recreativa totalmente não-competitivo, sem classificações, 

em que o objectivo principal é que as crianças se aproximem a esportes ao ar livre e em grupo. 

As crianças de 4 a 8 anos devem ser acompanhadas por um adulto. Os de 9 a 14 anos não será 

obrigatória a presença de um adulto, mas recomendada. Cada um dos grupos estabelecidos 

será acompanhado por um monitor que vai definir o ritmo da marcha, fazendo 

reagrupamentos se necessário, sem que os participantes possam ultrapassar. 

Cada participante receberá uma T-shirt e no final vamos substituir as forças com um lanche 

coletivo. 

As inscrições poden ser feitas até 5 minutos antes do teste, mas é melhor fazê-lo com 

antecedência, no seguinte endereço: contacto@transfronteriza.es para garantir, de modo que 

nenhum participante fica sem sua camisa ou do seu lanche. 

Antes de iniciar a atividade os responsáveis por cada participante deve assinar uma 

autorização que exime de qualquer responsabilidade para com a organização da atividade. 

 

DATA: 17 de junho de 2017 

HORA: 18:00 (17:00 em Portugal) 

LOCALIZAÇAO: Santa Cruz de los Cuérragos. Zamora. España 

IDADE 4 a 14 anos. 

VIAGEM: será feita uma distância entre 3 y 5 km ao longo de caminhos, 

trilhas, estradas, lugar etc. Ao redor da área 

INSCRIPCIONS: contacto@transfronteriza.es 

+INFO: http://proyectocorremontes.blogspot.com.es/ 

 

Este teste está incluído no Projeto Corremontes criado e dirigido por Areva Valsain S.L. e a 

Federação de Desportos de Montanha, escalada e caminhadas Castilla y Leon (FDMESCYL), 

respectivamente. Para saber mais sobre este projeto e saber a sua filosofia, nós convidamos 

você a visitar o seguinte blogue http://proyectocorremontes.blogspot.com.es/. 
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