REGLAMENT 2A MARXA NOCTURNA SOLIDÀRIA TORROELLA DE MONTGRÍ
El Petit Montgrí en Moviment i l'Escola bressol municipal El Petit Montgrí, gestionada per
Suara Serveis s.c.c.l, organitzen del 15 al 30 d’agot la 2a Marxa Nocturna solidària a
Torroella de Montgrí. Són col·laboradors: l'ajuntament de Torroella de Montgrí i el Club Trail
Running Montgrí
El reglament d'aquest esdeveniment es regeix pels següents punts:

INSCRIPCIONS I RECORREGUTS:
- La participació està oberta a tothom i es farà de forma lliure del 15 al 30 d’agost de 2020.
- La Marxa Nocturna és una activitat esportiva, solidària, familiar amb l’objectiu de recaptar fons
per a la inscripció dels equips El Petit Montgrí en Moviment a l’Oncotrail 2020, Oncobike 2020 i
Oncoskimo 2021, aportant els donatius aconseguits a la FUNDACIÓ ONCOLLIGA DE GIRONA.
- S’han previst 4 proves esportives en format virtual per a participar individualment, per
parelles, grups, famílies.
- Les proves per a caminar o córrer són:


Marxa Nocturna solidària (8,5 km, 371 m desnivell +)

Ruta en Wikiloc:
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/2a-marxa-cursa-nocturna-petit-montgri-enmoviment-segmento-de-carrera-de-strava-en-torroella-de-mon-54346077

Ruta en Strava:
https://strava.app.link/baysykGJJ8



Cronoescalada solidària (2,6 km 265 m desnivell +)

Ruta en Wikiloc:

https://ca.wikiloc.com/rutes-cursa-de-muntanya/cronoescalada-virtualpetit-montgri-en-moviment-segmento-de-carrera-de-strava-en-torroellade-montg-54346283
Ruta en Strava:
https://strava.app.link/SkR1ooDJJ8
- Les proves per a realitzar en bicicleta són:


Montgrinada solidària (45,8 km)

Ruta en Wikiloc:
https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/torroella-de-montgri-montgrinda-44km-53945054
Ruta en Strava:
https://strava.app.link/8qM3MkQdH8


Montgrinada Kids solidària

(18,8 Km)

Ruta en Wikiloc:
https://ca.wikiloc.com/rutes-cicloturisme/montgrinada-kids-torroella-de-montgri-54321820

Ruta en Strava:
https://strava.app.link/5FmTRyNbO8

- El punt de sortida es troba a l'Escola bressol municipal El Petit Montgrí (c/ del Roser, 85.
Torroella de Montgrí). L'arribada és en el mateix lloc.
- El cost de la inscripció és de: 6€ per adults, 3€ per als menors de 10 anys.
- La inscripció es podrà fer mitjançant la plataforma Curses.cat:
www.curses.cat/petitmontgri2020

, i a l’enllaç publicat al FB del Petit Montgrí en

Moviment: www.facebook.com/petitmontgrienmoviment/
- La Marxa Nocturna, la Montgrinada i la Montgrinada Kids no seran proves competitives. Per
aquest motiu no hi haurà cronometratge ni classificacions.
- La Cronoescalada solidària, comptarà amb una classificació que se seguirà amb l’aplicació
Strava. S’atorgaran premis al millor temps femení i masculí.
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- 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:
- Les proves transcorren dintre el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, respecteu
els valors naturals, socials i culturals del territori.

- Respecteu el recorreguts proporcionats, no sortiu de la traça per no malmetre el sòl i consolidar
camins paral·lels.

- 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.

- Si fos necessari, enterreu les vostres deposicions i/o recobriu-les amb elements naturals com
terra i pedres, i en llocs adients (allunyats de llocs de pas o reunió).

INSCRIPCIONS i DONATIUS:
- Els donatius aconseguits amb les inscripcions es faran públics a les xarxes socials i es
destinaran a col·laborar amb la Fundació Oncolliga de Girona (www.oncolligagirona.cat).
- Per a totes aquelles persones que ho desitgin, es podran fer efectius donatius mitjançant la
inscripció solidària (inscripció #junts contra el càncer) fent ús de l’enllaç a Curses.cat.
- Si l’Oncotrail 2020, l’Oncobike 2020 i l’Oncoskimo 2021 han de ser posposats, els donatius
aconseguits es destinaran a la propera edició o en el seu defecte a la Fundació Oncolliga de
Girona. Comunicarem a les nostres xarxes socials qualsevol decisió al respecte.

3

PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la
normativa estatal que correspongui, l’Escola bressol municipal El Petit Montgrí, El Petit Montgrí en Moviment
i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí us informen:

Responsable de
tractament de les
dades

Finalitat

Ajuntament de Torroella de Montgrí
CIF: P1721200B
Domicili: Plaça de la Vila, 1, CP 17257
Tel. 972 75 81 12
Delegat/a de Protecció de Dades: dpd@torroella-estartit.cat
Inscripcions a la Marxa Nocturna que se celebrarà del 15/08/2020 al
30/08/2020 organitzada per l’Escola bressol municipal El Petit Montgrí i El
Petit Montgrí en moviment.
La legitimació del tractament està basat en el consentiment de les persones
interessades.

Legitimació
Destinataris/àries

Drets

Les dades recaptades seran cedides a SUARA SERVEIS, S.C.C.L. per a la
finalitat descrita amb anterioritat.
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament està
tractant les seves dades personals. Les persones interessades tenen dret a
accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades
inexactes o, si escau, sol·licitar- ne la supressió, entre altres motius, quan
les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van
recollir En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la
limitació del tractament de les seves dades.
Com es poden exercir els drets?
Mitjançant un escrit adreçat a Ajuntament de Torroella de Montgrí, CIF
P1721200B, Pl. de la Vila,1,CP 17257 Tel. 972 75 81 12 - info@torroellaestartit.cat
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret
a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades: http://apdcat.gencat.cat/ca/inici. També que podeu contactar amb
el Delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà del correu electrònic:
dpd@torroella-estartit.cat

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es
compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les
finalitats esmentades.
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí l’informa que compleix amb tots els requisits establerts per la
normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir
la seguretat de les dades de caràcter personal.

ADRECES DE CONTACTE:
Es posen a disposició dels participants les següents adreces de contacte:

@: montgrienmarxa@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/petitmontgrienmoviment/
Instagram: @elpetitmontgrienmoviment
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