NORMATIVA/REGLAMENT de L’ESCALA ES

MOU contra el CÀNCER

L’Escala Comerç i Curses.cat promouen L’Escala es mou contra el Càncer, una proposta d’activitat
Solidària, esportiva, familiar, i lúdica dins L’Escala VILA OLÍMPICA, o rodalies.
INSCRIPCIONS I RECORREGUTS:
•

La participació està oberta a tothom i es farà de forma lliure de l’1 al 13 de setembre de 2020.

•

L’objectiu de recaptar fons per a AECC, (JUNTA PROVINCIAL DE GIRONA DE L’AECCCATALUNYA CONTRA EL CÀNCER).

•

L’import de la inscripció és de 3€ que anirà INTEGRAMENT A L’AECC, es poden fer a
travers de www.Curses.cat

•

Es proposen 3 recorreguts:
◦ Marxa a peu – Recorregut des de la Platja fins a Sant Martí d’Empúries◦ Travessia de Natació – Des de la Platja fer la volta al Cargol◦ Sortida amb BTT – Recorregut Sant Martí d’Empúries, Cinc Claus, Viladamat, tornada per
cami d’Albons fins a Camp dels Pilans.

•

També es poden realitzar altres recorreguts a L’Escala o als indrets que creieu més interessants per
a cada persona.

•

Els dorsals de les proves es podran personalitzar, assignant el nom i número que es desitgi. Es
podran descarregar de la plataforma Curses.cat al formalitzar la inscripció.

•

Les persones que formalitzen la inscripció es comprometen a reunir l'estat de salut òptim per a
prendre part de les proves i assumeixen la responsabilitat si pateixen qualsevol malaltia del cor,
vista, oïda, dels aparells circulatoris, locomotor i digestiu.

•

L'organització es reserva el dret de modificar les dates de la prova, si les condicions climàtiques
no són favorables.

•

L’organització ha previst diferents sortejos per als participants, que es faran públics a les xarxes
socials.

RESPECTE PEL MEDI AMBIENT:
•

Durant tots els recorreguts, passen per indrets que cal respectar, a l’igual que s’ha de respectar tota
la legislació vigent, en circulació, normatives Covid-19.

•

Actueu de forma respectuosa i discreta, minimitzant els impactes sobre la flora i la fauna.

•

En cas que en tingueu, guardeu les deixalles (encara que siguin orgàniques) i dipositeu-les als
contenidors adients en arribar als punts de recollida selectiva de residus.

INSCRIPCIONS i DONATIUS:
•

Els donatius aconseguits amb les inscripcions es faran públics a les xarxes socials i es destinaran a
AECC.

•

Per a totes aquelles persones que ho desitgin, es podran fer efectius donatius mitjançant la
inscripció solidària (inscripció #lescalaesmoucontraelcancer) fent ús de l’enllaç a Curses.cat.

ADRECES DE CONTACTE:
Es posen a disposició dels participants les següents adreces de contacte:
@: angel@curses.cat i info@lescalacomerc.cat
FB: https://www.facebook.com/lescalacomerc/
Instagram: @lescalacomerc

