REGLAMENT

IV CURSA SOLIDÀRIA SABADELL CORRE PELS NENS

1. L’associació esportiva Sabadell Corre pels Nens, l’Associació Báilale a la vida i el consorci sanitari
del Hospital Parc Taulí de Sabadell, amb autorització de l’Ajuntament de Sabadell, organitzen, el dia 5
de maig de 2019, la IV Cursa Sabadell Corre pels Nens de caràcter solidari pro nens, nenes, nois i
noies de la ciutat. En aquesta quarta edició tots els ingressos aniran destinats al projecte DONEM
AIRE, DONEM VIDA ALS PACIENTS AMB FIBROSI QUÍSTICA.
2. La participació és oberta a totes les edats. Cada corredor participa sota la seva responsabilitat
i tenint el nivell i condició física suficient per afrontar la prova.
3. Els drets d’inscripció són de 10€ pels majors de 16 anys i pels menors fins a 15 anys, 5€ .
També hi ha la possibilitat d’apuntar-se a la fila 0 i col·laborar amb el projecte amb la quantitat
que cadascú desitgi.
4. Tot atleta participant haurà d’estar federat, disposar de la Llicència de corredor o en el seu
defecte, l’organització tramitarà l’assegurança d’accidents per un dia, que serà vigent durant el
decurs de la prova.
5. La prova no serà cronometrada. Hi haurà un cronometre a l’arribada perquè qui ho vulgui pugui
veure el seu temps.
6. La inscripció es podrà formalitzar a través d’internet a l’adreça www.sabadellcorrepelsnens.cat
i presencialment a Sabadell:
INTERSPORTS MOLINS, C/ Rambla, 111
Unió Excursionista Sabadell, C/Salut 14
Club Malibú Esportiu, C/Bosch i Cardellach, 47
Can LLOBETERES, Ctra. Barcelona 583
SPORT RONDA SABADELL, Ronda Collsalarca, 109
Llibreria Yoli, C/. Pizarro, 6
7. El termini màxim d’inscripció serà:
ON LINE fins a les 23:59 del dia 1 de MAIG
INSCRIPCIÓ PRESENCIAL fins el DIMARTS 30 D’ABRIL.
Això no obstant, el nombre màxim de participants és de 8.000, i es tancarà el període d’inscripció en
assolir-se aquesta xifra.
En el moment de fer-se la inscripció via internet el/la participant rebrà un missatge de conformitat,
que haurà d’imprimir i presentar el dia de la cursa, i fins a un quart d’hora abans que comenci, per tal
que li sigui lliurat el corresponent dorsal, que serà obligatori per poder participar.
També es podran retirar els dorsals a l’entrada de l’Hospital Parc Taulí el divendres 3 de maig de 12 a
20 hores, el dissabte 4 de maig de 11 a 20 hores i el diumenge 5 de maig de 8 a 9:30 hores (dia de la
cursa, la sortida serà a les 10).

Es faran inscripcions el mateix dia de la cursa, pel mateix import, sempre que no s’hagi arribat al
nombre total d’inscrits.
8. La inscripció és personal i intransferible i suposa l’acceptació total d’aquest reglament.
L’organització pot demanar el DNI o similar per comprovar l’edat i/o identitat de l’atleta.
9. La distància a recórrer serà de 4,2 km. Tots els participants s’han de presentar a les
10:00 h del matí a la línia de sortida al lateral de la Gran Via, davant del Parc Taulí, equipats amb el
dorsal corresponent, visible, col·locat al pit.
10. Al pas del cotxe escombra de l’organització, el circuit quedarà obert al trànsit rodat de
vehicles. Els atletes que continuïn el recorregut amb posteritat a l’obertura del circuit al transit
rodat hauran de córrer sota la seva responsabilitat i no podran córrer per l’espai destinat als vehicles.
11. Aquesta cursa disposarà d’un avituallament a la línia d’arribada.
12. No hi haurà classificacions. Però si premis als 3 primers homes i dones.
13. L’organització no es fa responsable dels perjudicis morals i/o materials, que puguin causar o
causar-se els participants i espectadors durant aquesta competició.
14. Qualsevol circumstància no prevista en aquest reglament la resoldrà, en última instància, el
comitè organitzador format pels membres de la Junta de l'Associació ESPORTIVA SABADELL CORRE
PELS NENS. Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit i només seran acceptades
fins a 30 minuts després de coneguda la classificació de la cursa.
15. Els premis seran els següents:
1.- Un per al primer home i per la primera dona de la classificació general.
2.- Un per al segon home i per la segona dona de la classificació general.
3.- Un per al tercer home i per la tercera dona de la classificació general.
16. Tots els atletes inscrits rebran com a obsequi una samarreta commemorativa.
17. En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a
que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat “Contactes”
responsabilitat de ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SABADELL CORRE PELS NENS, NIF: G67364117., i seu social
a Carrer Josep Comes nº23, 08204 Sabadell (Barcelona)
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar les inscripcions. Aquestes dades no seran
transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la
finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets
d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la
portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al Carrer Josep Comes nº23, 08204
Sabadell (Barcelona) o bé per correu electrònic a tonivpnoe@hotmail.com
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l'agència espanyola
de protecció da dades.

