Reglament Caminada del Vidranès

INSCRIPCIONS:
-

La Caminada del Vidranès obrirà inscripcions anticipades el dia 1 d’abril del 2.018 a les 10:00.

-

Hi haurà dues opcions d’inscripció: FEDERATS ( 5 Euros ) i NO FEDERATS ( 6 Euros ). Aquests
últims se’ls farà una assegurança de dia per tal de poder participar a la caminada.
IMPORTANT: Per recollir la targeta del participant el dia de la caminada, caldrà presentar el
DNI ( si t’has inscrit com a NO FEDERAT) o el DNI i Carnet Federatiu ( si t’has inscrit com a
FEDERAT ). Si no presentes el carnet federatiu, estaràs OBLIGAT a abonar UN EURO per tal de
tramitar l’assegurança de dia.

-

Les inscripcions anticipades, es tancaran el dia 10 de maig del 2.018 a les 23:59.

-

El mateix dia de la caminada s’oferiran inscripcions a 8 Euros. L’horari d’inscripcions, serà de
06:45 a 08:00 al pavelló de Vidrà.

-

Per oferir un bon funcionament de la pròpia caminada, l’organització, es reserva el dret de
tancar inscripcions en qualsevol moment que cregui oportú. Aquest fet s’anunciarà a la web i
a les xarxes socials de la Caminada del Vidranès.

-

El preu de l’inscripció, inclou el següent:
- Sortida escalonada entre 07:00 a 08:00 del matí, al pavelló de Vidrà.
- 2 recorreguts completament marcats, on cadascú pot escollir el que millor li convingui.
- 3 o 4 avituallaments, depenent del recorregut, amb quelcom de menjar i beure.
- 1 got per tal de poder beure a les fonts o als avituallaments.
- 1 fulletó informatiu de la caminada.
- Assegurança de dia pel participant que no estigui federat.
- Sorteig de dinars, allotjaments i productes del Vidranès.
- Servei de dutxes.

-

En el cas que s’hagi de suspendre la Caminada del Vidranès, l’organització retornarà els diners
de la inscripció, descomptant 0’50 cèntims per despeses de gestió.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:

-

Els inscrits a la caminada participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat. Per aquest
motiu, l’entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants
queden lliures de qualsevol responsabilitat civil.

-

La sortida de la Caminada del Vidranès, es farà de les 07:00 a les 08:00. Està totalment
prohibit sortir abans d’aquest horari. Un cop passen les persones encarregades de desmarcar
el recorregut, queda la caminada tancada.

-

Els participants han de tenir la preparació física i els coneixements tècnics necessaris per fer
front al quilometratge i al desnivell de la prova.

-

Cal tenir cura de camins, boscos i prats. En el cas de participar acompanyat d’una mascota,
caldrà portar-la lligada i vigilar que no molesti altres participants o el bestiar que es pugui
trobar per el camí.

-

Cada inscrit, disposarà de l’anomenada ‘’targeta del participant’’. És obligatori de marcar la
targeta a cada un dels avituallaments que us trobeu durant la caminada. A l’arribada, també
caldrà timbrar la targeta.

-

Els participants han de llançar els residus dins les bosses d’escombraries que hi haurà dins el
perímetre marcat dels avituallaments.

-

El participant quan s’inscriu a la prova, accepta tots els punts del present reglament.
L’incompliment d’alguna de les normes esmentades pot suposar la seva desqualificació.

PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE:

-

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants
seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la
gestió de la prova.

-

Tots els participants renuncien als seus drets d'imatge durant la caminada.

-

L'organització podrà utilitzar les imatges de la caminada per motius d'interès propi.

-

El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la
Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia
imatge, així com en la aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, de 13 de desembre.

