REGLAMENT 3a 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 el proper 4 de setembre de 2021 la 3a Marxa nocturna
solidària a Torroella de Montgrí. Col·laboren el Club Esportiu Trail Running Montgrí i
l'ajuntament de Torroella de Montgrí.
El reglament d'aquest esdeveniment és el següent:



Inscripcions i recorregut:

- La participació a la marxa nocturna està oberta a tothom i implica l'acceptació d'aquest
reglament així com el protocol de seguretat, mesures Covid-19.
- La sortida s'efectuarà de les 18:00 a les 20:00 a l'escola bressol El Petit Montgrí (c/ del Roser,
85. Torroella de Montgrí). L'arribada serà en el mateix lloc, amb un horari previst fins a les 23h.
- El cost de la inscripció serà de: 8€ per adults, 5€ per als menors de 10 anys fins el 3 de
setembre a les 24h. 10€ per adults, 7€ per als menors de 10 anys per les inscripcions el dia de
la marxa.
- La inscripció es podrà fer mitjançant la plataforma Curses.cat (www.curses.cat), a l’enllaç
publicat al FB del Petit Montgrí en Moviment (www.facebook.com/petitmontgrienmoviment/)
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també de forma presencial el 4 de setembre.
- La inscripció el mateix dia de la marxa es podrà realitzar només en efectiu, a partir de les 17h
i fins les 19h, al jardí de l’escola bressol municipal El Petit Montgrí.
- Per a la participació dels menors d'edat, serà necessària l'autorització signada del pare/mare
o tutor/a legal, així com l’autorització de dret d’imatge.
- Per a la participació serà necessària la presentació de la declaració auto responsable de la
Covid-19 degudament omplerta i signada.

- La distància de la prova curta serà de 5,5 km amb 233m de desnivell+. El tram és el següent:
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/3a-marxa-nocturna-petit-montgri-llarga-definitiva82686531
- La distància de la prova llarga serà de 7,38 km amb 395 de desnivell+. El tram és el següent:
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/3a-marxa-nocturna-petit-montgri-curta-38830809
- La marxa nocturna és una activitat lúdica, esportiva, solidària i familiar. En cap cas competitiva.
Per aquest motiu no hi haurà cronometratge ni classificacions. Per evitar aglomeracions la sortida
serà lliure a partir de les 18h.
- Al llarg del recorregut hi haurà diferents membres de l'organització donant les indicacions
necessàries i vetllant per la seguretat. Es faran visibles amb samarretes del Petit Montgrí en
moviment i/o armilla groga.
- Es disposarà d'un punt d'avituallament a l’arribada amb un petit refrigeri.
- Per a participar serà obligatori dur sabatilles esportives, roba còmode, frontal o llanterna,
aigua, got i entrepà o el menjar que el/la participant consideri necessari per afrontar la marxa.
- No es permetrà la participació amb bicicleta ni accés motoritzat.
- En cas de participar amb gossos, caldrà dur-los degudament lligats i amb morrió. L’organització
no es fa responsable dels actes del gos, aquesta recau en el/la propietari/ària.
- Les persones que formalitzen la inscripció es comprometen a reunir l'estat de salut òptim per
a prendre part a la marxa 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 el circuit de la cursa si les condicions climàtiques
no són favorables.



Respecte pel medi ambient:

- La marxa transcorre en el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, respecteu els
valors naturals, socials i culturals del territori.

- Respecteu el recorregut assenyalat, 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.
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- 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 en trobeu, recolliu
deixalles, animant-vos així a deixar el recorregut més net del que l’hem trobat.

- Si teniu una urgència, 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).

- Eviteu els sorolls forts, música, crits. Els animals necessiten també tranquil·litat.



Formalització de la inscripció i donatius:

- El 4 de setembre de 2021 a partir de les 17h i fins les 19h s'habilitarà l’espai d'inscripcions a
l'escola bressol El Petit Montgrí (c/ del Roser, 85 Torroella de Montgrí). Els i les participants
podran acreditar-se amb DNI, NIE, Passaport, Carnet de conduir, o amb el comprovant de la
inscripció al mòbil o correu electrònic. Evitem imprimir. L'organització identificarà a les persones
participants amb braçalets i un número assignat.
- L’aportació de les inscripcions es destinarà al donatiu per a la participació dels equips El Petit
Montgrí en Moviment a la cursa Oncotrail 2021, Oncobike 2021 i Oncoskimo 2022. Els donatius
es faran públics a les xarxes socials i es destinen a col·laborar amb la Fundació Oncolliga de
Girona (www.oncolligagirona.cat).
- En cas de no poder participar no es retornaran els diners, ja que la marxa és una activitat
solidària destinada a recollir fons per a la Fundació Oncolliga de Girona. Aquesta inscripció
s’entendrà com un donatiu.
- 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 la pàgina web
www.curses.cat o el mateix dia de la marxa. L’aportació serà de 5€.

3



Protecció de dades:

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
Legitimació
Destinataris/àries

Drets

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 el 04/09/2021 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.
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.



Dret d’imatge:

Normativa aplicable en relació al dret d’imatge i d’autorització necessària de les persones
participants, responent amb el vist i plau a les inscripcions on-line a la pàgina web de la cursa,
o amb la signatura en paper el dia de la prova en les inscripcions presencials.
El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge, i a la normativa legal vigent de protecció de dades de caràcter personal en tots els
termes aplicables.
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SUARA Serveis SCCL (en endavant, “SUARA”) li demana el seu consentiment per poder fer-li
fotografies i/o vídeos durant el transcurs de la 3a Marxa nocturna celebrada el 04/09/2021
i autoritza a fer ús de les imatges preses, mitjançant la publicació a les xarxes socials (FB i
Instagram) de SUARA, El Petit Montgrí en Moviment i Club Esportiu Trail Running Montgrí.

De conformitat amb la normativa legal vigent de protecció de dades, declaro conèixer els
següents drets que expressament m’han estat informats:
-

Que les imatges preses seran tractades per SUARA, com a responsable del tractament, i
podrà fer ús d’elles en els termes fixats en aquest document.

-

Que la no autorització expressada anteriorment serà tinguda en compte per SUARA a
l'efecte d'evitar en tant que sigui possible la pressa d'imatges de vostè, o si escau a
distorsionar els seus trets diferenciadors quan a la foto concorri la seva imatge amb la
d'altres usuaris/àries, familiars d’altres usuaris/àries, professionals, professionals en
pràctiques o voluntaris/àries que sí hagin autoritzat, en els termes aquí previstos, a l'ús,
tractament i cessió de la seva imatge.

-

Que SUARA no cedirà les imatges a tercers sense la seva autorització expressa indicantli la finalitat i l’entitat destinatària, excepte en cas necessari per obligació legal.

-

Que en cas que es vulgui fer ús de la meva imatge, en primer pla o com a
referència/model, SUARA es compromet a sol·licitar-li autorització prèvia.

-

Que en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió,
portabilitat, limitació i oposició, i qualsevol altre reconegut en la normativa vigent
aplicable, mitjançant escrit dirigit a SUARA:

o
o



Adreça postal: Carrer Sancho de Ávila, 52-56, 2n (08018) – Barcelona
Correu electrònic: lopd@suara.coop

Adreces de contacte de l’organització:

Es posen a disposició les següents adreces de contacte:
- c/e: petitmontgri@suara.coop / clubtrailrunningmontgri@gmail.com
- Pàgina de FB: https://www.facebook.com/petitmontgrienmoviment/
- Perfils Instagram: @elpetitmontgrienmoviment / @clubtrailrunningmontgri

5

