RESPONSABILITATS DEL CORREDOR/-A
1. Fruit de la participació a la prova, he llegit i accepto tot el reglament de la prova, publicat a la pàgina web.
Enllaç: www.infoenmoviment.wixsite.com/cursaenmoviment/reglament.
2. Que estic segur de córrer/caminar la Cursa enMoviment i que segueixo els respectius controls mèdics
que han acreditat que no pateixo cap malaltia física o mental, defecte físic o infecció que m’impedeixi de
participar en aquesta prova.
3. Que sóc plenament conscient de la duresa de la prova, punts d’avituallament, quilometratge, desnivell i
n’he consultat prèviament les característiques a la pàgina web
(www.infoenmoviment.wixsite.com/cursaenmoviment).
4. Que disposo del suficient entrenament, tècnica i coneixement previ per fer front a la totalitat del
recorregut.
5. Que tinc el material suficient, en bon estat i que, en cas d’emergència, pugui ser fet servir.
6. Que m’he inscrit a la Cursa enMoviment voluntàriament i, per tant, assumeixo la responsabilitat que
existeix. Així doncs, eximeixo de l’organització, patrocinadors, col·laboradors i/o estaments locals
qualsevol responsabilitat que pugui patir i/o causar a tercers abans, durant i després de la cursa. I, de la
mateixa manera, renuncio a interposar demanda envers aquests.
7. Manifesto la meva voluntat de seguir en tot moment les ordres dictades per l’equip organitzatiu: tan si es
tracta del director de cursa com del cap d’un punt d’avituallament. Així doncs, expresso, d’aquesta
manera, que acceptaré qualsevol decisió que direcció de cursa, assistència sanitària, ajudants de
l’organització, pugui prendre sobre la meva capacitat per acabar la cursa.
8. Que davant d’una situació d’emergència, autoritzo a que se’m realitzin les primeres assistències així com
el posterior trasllat, si és necessari, a l’hospital. D’aquesta manera, dono el meu consentiment a que els
sanitaris puguin realitzar les cures oportunes en la meva persona si les circumstàncies així ho manen. Si
sóc al·lèrgic o intolerant a algun medicament ho faré saber a direcció de cursa abans de la cursa.
9. Que cedeixo els meus drets d’imatge a Escolàpies Figueres, qui té el dret comercial i d’ús de fotos, vídeos
i/o muntatges on jo aparegui, que poden ser publicats, transferits i difosos únicament amb finalitat
publicitària i comercial.
10. Que acceptaré, si les circumstàncies meteorològiques no són bones, qualsevol decisió que direcció de
cursa pugui prendre envers la celebració o la no-celebració de la Cursa enMoviment. Per tant, accepto
que la cursa pugui, en cas extrem, ser ajornada o suspesa i, en ambdós casos, accepto el noreemborsament del preu de la inscripció.
11. Que em comprometo a respectar i seguir en tot moment la senyalització provisional pròpia de
l’esdeveniment esportiu, majoritàriament situada a mà dreta de la calçada i a prioritzar-la, inclòs, per
sobre de la normativa viària que estableix el Reglament General de Circulació.

