AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ A LA
III VOLTA CAN LLIMONA
En/Na ____________________________________________________________________
amb DNI núm ______________________________________________________________
pare/mare o tutor/a legal del nen/a ______________________________________________
autoritzo a al meu fill/a a participar a la cursa o caminada que es realitza el proper dissabte 5
de novembre de 2016. Tanmateix accepto el reglament de la prova que es descriu a
continuació:


Cursa oberta a tothom qui accepti el present reglament i sigui major de 15 anys el mateix dia
de la prova. Els menors de 18 anys hauran d’entregar una autorització signada pel pare/mare o
tutor/a legal abans de la realització de la prova.



La recollida de dorsals es farà el mateix dia de la cursa a partir de les 10:00 h.



La sortida de la cursa serà a les 11:30 h.



La cursa serà cronometrada amb xip; aquest anirà adherit al dorsal, que s’ha de dur al pit i
ben visible.



El recorregut estarà degudament senyalitzat i no apareixerà a les classificacions qui no passi
pels controls de pas establerts.



La distància a recórrer serà aproximadament de 4,9 km, amb sortida i arribada a l’Escola
Daina Isard.



Els participants tindran avituallament líquid a la zona d’arribada.



Els participants tindran a la seva disposició servei de vestidors i dutxes després de la cursa i
caminada.



Trofeu als/les tres primers/res de la classificació general. També s’establiran dues
classificacions a part de la general, una sub 23 i una altra de veterans, per a participants amb
més de 40 anys. Hi haurà trofeu per als/les tres primers/res d’aquestes categories.



El menors de 18 anys necessiten una autorització signada pels pares o tutors legals que se’ls
facilitarà des de l’organització un cop hagin efectuat la inscripció.



Tot el que s’escaigui fora del present reglament queda sota la decisió de l’organització.



L’Organització es reserva el dret de modificar qualsevol part del circuit i horaris.



Les reclamacions hauran de fer-se per escrit. La decisió de l’Organització serà inapel·lable.



El sol fet d’inscriure’s a la cursa autoritza expressament l’organització a utilitzar gratuïtament
les imatges de les persones participants. Aquestes imatges poden figurar en tot tipus de suport
gràfic o material de promoció.



Els organitzadors no es responsabilitzaran dels danys físics o morals que qualsevol
participant pugui patir o causar a tercers.

I als efectes oportuns, signo la present,

Olesa de Montserrat, _____ de _______________ de 2016.

Departament d’Implicació Social de l’Escola Daina-Isard;
Olesa de Montserrat, octubre/novembre de 2016.

