ASSOCIACIÓ PESSEBRE VIVENT DE DARNIUS

REGLAMENT II Cursa de la tortuga 9/06/2019

 La Cursa de la tortuga de Darnius és una marxa
popular no competitiva oberta a tothom, que
enguany es celebrarà el diumenge 9 de juny a les
9:30 del matí
 Per participar a la II Cursa de la Tortuga és obligatori
l’ús del dorsal lliurat per l’organització. La
organització subministrarà un dorsal a cada
corredor. El dorsals es lliuraran el mateix dia de la
cursa, a partir de les 8:30 del matí, a la piscina Mpal.
De Darnius, lloc de sortida i arribada de la cursa.
 Cada participant s’haurà d’identificar per recollir el
seu dorsal.
 Caldrà dur el dorsal posat i ben visible, durant tota
la cursa
 La inscripció es formalitzarà a través del web
curses.cat o presencialment de 8 a 9 del matí a la a la
piscina Mpal. De Darnius. (també repartirem els
dorsals).
 La inscripció no quedarà formalitzada fins que no
s’hagi realitzat el pagament.
 El preu pels preinscrits serà de 12 euros, les
inscripcions presencials 15 €, i 9 €. els socis del Club
Nàutic Darnius (caldrà acreditar-ho).

 Els menors de 18 anys estan obligats a venir
acompanyats d’un adult amb la prèvia autorització
signada dels pares o tutors per poder participar.
 La Cursa es pot fer caminant o corrent, amb un
temps màxim per completar-la de 4h 30’ (fins les 2
de la tarda).
 El recorregut estarà senyalitzat amb cintes de plàstic
i guix. Hi haurà 3 avituallaments. Un cop finalitzada
la cursa, els corredors/es gaudiran d’un esmorzar a
la zona de sortida/arribada.
 S’han de respectar les indicacions de qualsevol
membre de l’organització durant tot el transcurs de
la jornada.
 Cal respectar les normes de circulació en tots els
trams i tenir en compte que els camins no estaran
tallats al trànsit habitual.
 En cas d’abandonar la marxa, el participant ho ha de
notificar immediatament al control més proper.
 Ser respectuós amb el medi natural i amb els altres
participants. Només podeu llençar embolcalls i
deixalles en els llocs indicats.
 Hi haurà dos recorreguts degudament senyalitzats.
 L’organització es reserva el dret de modificar-los
davant de qualsevol circumstància.
 L’organització es reserva el dret d’anul·lar o
posposar la prova si així ho creu oportú per la
seguretat de tots els participants, i també es reserva
el dret de modificar els canvis pertinents davant
qualsevol imprevist.
 Les vostres dades personals que ens faciliteu seran
incorporades al fitxer de la organitzador. La finalitat









de la cessió de les vostres dades són: gestionar la
prova i enviar-vos informació relacionada amb la
Cursa de la Tortuga de Darnius o aquella informació
que es consideri adient. Els participants donen
consentiment exprés al tractament de les seves
dades personals i autoritzen també la organitzador a
publicar‐les en el llistat d’inscrits i en el llistat de
resultats.
Els participants o representants legals dels menors
d’edat accepten cedir a la organitzador i
col·laboradors el dret de captació, reproducció,
distribució i publicació de les imatges de la cursa a
qualsevol mitjà de comunicació com diaris, webs,
etc.
Inscriure-s’hi implica l’acceptació del reglament i els
participants declaren estar preparats per realitzar la
cursa.
L’organització de la cursa no es responsabilitza dels
danys que puguin rebre o produir els participants, si
bé vetllarà per evitar-los. Cada participant serà
responsable dels seus actes.
Tot el que no hi estigui especificat queda sota decisió
de l’organització.

Darnius, 30/04/2019

