Reglament de la 2 Cursa pel Treball Digne de la UGT de Catalunya

1.

La UGT de Catalunya, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Parets del
Vallès,organitzen la 2 Cursa pel Treball Digne “La lluita d’Arnua” contra el
càncer infantil, que es realitzarà el proper dia 4 d’octubre a Parets del Vallés 10
Km i per primera vegada la Marxa Popular de 5 Km.

2.

La prova es celebrarà el diumenge 4 d’octubre de 2015 amb sortida 10:00 per
la cursa de 10 Km i a les 10:05 per la marxa popular de 5 km, amb sortida al
Pavelló Municipal d’Esports i arribada a les pistes d’atletisme.
L’entrega de dorsal es farà al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez Oliver.
Av. Francesc Macià, s/n de Parets del Vallès:
a) Dissabte 3 d’octubre de 11 a 14 i de 16:30 a 19:00.
b) Diumenge 4 d’octubre de 8 a 9.30.

3.

La cursa de 10 Km és oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, federats o no, i
nascuts apartir del 1999. La Marxa Popular de 5 Km és oberta al participants de
qualsevol nacionalitat, federats o no.

4.

Tots els participants, pel fet de prendre la sortida, accepten elpresent
reglament. Els menors d’edat que participin hauran de presentarun
consentiment dels pares o del tutor legal i seran ells els responsables
delscontratemps que es puguin produir durant el desenvolupament de la cursa.

5.

Tant la cursa de 10 Km, com la marxa popular transcorren per zona urbana i
camins rurals.

6.

A tots els participants de la cursa de se’ls entregarà un obsequi.

7.

Els atletes sense dorsal, no podran ni sortir, ni entrar a meta. El personal de
l’organització s’encarregarà d’aplicar aquesta normativa.

8.

El control de la cursa de 10KM així com la classificació es farà mitjançant el
sistemaCHAMPIONCHIP, que es lliurarà conjuntament amb el dorsal. No serà
vàlidcap altre xip per al control de la cursa.

9.

L’organització demanarà el DNI o similar per comprovar la identitat i edat
del’atleta al recollir el dorsal. Si recolliu el dorsal d’un altre participant és
necessaripresentar el DNI original o fotocòpia de l’altre participant.

10.

La inscripció a la Cursa i a la Marxa Popular és personal i intransferible. Sota
cap concepte, una vegada feta la inscripció, es podrà transferir la participació a
una altra persona, amic o familiar per no poder acudir el dia de la prova.
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11.

Tots el participants a la Cursa de 10 Km rebran un xip (per col·locar a la
Sabatilla) que han de tornar a l’organització al finalitzar la Cursa. No rebran el
xip aquells que tinguin xip propi “ChampionChip”, sempre que l’hagin registrat
al formulari de la inscripció. El xip es recollirà a l’acabament de La Cursa i es
bescanviarà, per part de l’organització per l’obsequi.

12.

Hi haurà els serveis següents: servei mèdic iguarda-roba.

13.

La participació a l’esdeveniment està sota la responsabilitat i propi risc
dels/lesparticipants. Els/les participants en el moment de la seva inscripció,
manifestentrobar-se físicament aptes per a l’esdeveniment. L’organització
declina tota laresponsabilitat dels danys que els participants puguin ocasionar
durant la prova,ocasionar-ne ells/es mateixes o derivar d’ells/es a tercer/es. Els
servei mèdictindrà la potestat de retirar de la cursa qualsevol participant que al
seu parerno es trobi en condicions físiques o psíquiques de continuar.

14.

Tots els participants es comprometen a complir les normes i els protocols de
seguretat establerts per l’organització i seguiran les instruccions i les decisions
que prenguin els responsables de l’organització en termes de seguretat.

15.

L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant
autoritza als organitzadors, la gravació total o parcial de la seva participació en
la mateixa, dóna el seu consentiment perquè pugui utilitzar la seva imatge per
la promoció i difusió de la imatge de la cursa en totes les seves formes (ràdio,
premsa, vídeo, foto, DVD, Internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i
cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que
considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació
econòmica.

16.

L'Organització de la cursa garanteix el ple compliment de la normativa de
protecció de dades de caràcter personal, i així, d'acord amb la Llei Orgànica
15/1999, el signant queda informat i presta el seu consentiment a la
incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents i al
tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació amb el
desenvolupament de gestions administratives, comercials i altres activitats
pròpies de la mateixa.
La política de privacitat dels Organitzadors li assegura, en tot cas, l'exercici dels
drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes que estableix
la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit al domicili social de la 1a Cursa pel
Treball Digne de la UGT de Catalunya, c/ Esteve Terrades, 30-32 de
Granollers.

17.

Les reclamacions s’acceptaran exclusivament fins a les 23.59 del mateix dia
dela cursa, a ugt@nom.ugt.org. L’organització resoldrà sobre qualsevol
incidentno contemplat en aquestes normes, sense possibilitat d’apel·lació.
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18.

L’organització es reserva el dret a canviar la data o recorregut, o
cancel·larl’esdeveniment, sense que existeixi dret a reclamar cap compensació
i senseque es retornin els diners de la inscripció per motius meteorològics i/o
deseguretat.

19.

Els drets d’inscripció són:
a) Cursa de 10 Km12 euros per als participants sense xip i 10 euros per
als participants amb xip.
b) Marxa Popular 5 Km 6 euros.
Una part de la inscripció es dedicarà per l’Obra Social de l’Hospital Sant Joan
de Déu, per la investigació de la Histiocitosi i el Càncer infantil.

20.

Les inscripcions es podran fer:
a) L’últim dia d’inscripció via web serà el 30 de setembre de 2015.
b) La inscripció es podrà fer a la WEB. www.championchip.cat i a
www.ugt.cat.
c) Hi haurà 50 places per inscriure’s el mateix dia de la cursa de 10 KM a
partir de les 8.00 del mati fins a les 9.00.
d) HI haurà 50 places per inscriure’s el mateix dia a la Marxa Popular 5 KM.

21.

Premis.
a) Trofeu per als tres primers atletes de la classificació general masculina i
femenina. Premi especial al participant més jove i al més veterà
MARXA POPULAR 5 Km
1.
2.
3.
4.
5.

22.

El recorregut serà de 5 km.
La sortida es farà a les 10:05
El dret d’inscripció per a la Marxa Popular 5 Km serà de 6 euros.
La Marxa Popular es oberta a tothom.
Els menors d’edat que participin a la Marxa Popular hauran de presentar
un consentiment dels pares o del tutor legal i seran ells els responsables
dels contratemps que es puguin produir durant el desenvolupament de la
cursa

El fet d’inscriure’s a la prova és motiu d’acceptació d’aquest reglament.
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