
XXXI FESTA DA BICICLETA 2021 
MANCOMUNIDADE DO VAL MIÑOR

ANTECEDENTES 

Por mor do estado de alarma sanitario que estamos padecendo pola pandemia da CO-
VID-19 e despois da publicación por parte das administracións competentes da Orde do 
DOG Núm. 38-Bis  do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención 

COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, vémonos obrigados a presentar o seguinte:

REGULAMENTO XERAL

A nova edición da Festa da Bicicleta 2021 terá un carácter especial, desenvolvéndose a 
través dunha fórmula semi virtual:

•Inscricións virtuais e gratuítas para todos os interesados 

•Realización dun percorrido libre: onde e cando se queira pero garantindo cumprir con 
-

mento de realización da proba.

1. DATA DO EVENTO

A XXXI Festa da Bicicleta 2021 desenvolverase dende as 00:00 h do día 1 de maio e ata as 
24:00 h do día 17 de maio. Os interesados terán eses 17 días para inscribirse e realizar os 

neste especial ano 2021. 

2. INSCRICIÓNS

As persoas interesadas en participar deberán descargar nos seus dispositivos móbiles a apli-
cación saudeter, totalmente gratuíta. Accedendo dende a app ao apartado “Festa da Bici-

-

Para formalizar a inscrición, deberán cubrirse os formularios solicitados dende a devandita 
aplicación, que cumpren as normativas referentes á protección de datos.

www.saudeter.com e a través da App 

3. PERCORRIDOS

-
-

realizar a proba en calquera momento entre o  día 1 de maio e o día 17 de maio, buscando 

Será obrigatorio o uso de casco e máscara para realizalo, mantendo as necesarias dis-
tancias de seguridade que marcan os protocolos COVID. 

4. VALIDACIÓN DA PARTICIPACIÓN

•

• -

5. SORTEO

1
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