REGLAMENT MINICURSA 2018
1.- SORTIDA: 9.15 h davant del carrer de l’Estació, a 300 m. de l’Estació (línia
C2).
2.- ARRIBADA: al mateix punt de sortida.
3.- Inscripcions:
- Internet a l’apartat de la minicursa dins de la web:
www.fotoinstant.com
- Presencials al Forn Ribas, avinguda del Primer de Maig de la Llagosta
4.- Preu de la inscripció: 4 euros amb l’assegurança obligatòria.
5.- Les inscripcions es tancaran el 10 d’abril o quan s’arribi als 200 inscrits en el
global de totes les categories.
6.- No es faran inscripcions el mateix dia de la cursa.
7.- CURSES I DISTÀNCIES:
CATEGORIES
MC1 Nascuts entre 2011 i 2014
MC2 Nascuts entre 2007 i 2010
MC3 Nascuts entre 2003 i 2006
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8.- La recollida de dorsals es podrà efectuar únicament a l’Escola Joan Maragall el
mateix dia de la cursa de 8 a 9 h.
La bossa del corredor es lliurarà a l´ntrega del dorsal.
9.- Els corredors hauran de fer el recorregut sols. No està permès, per tant, que
cap acompanyant accedeixi a la zona destinada als corredors.
10.- Menors d’edat:
Cal el consentiment del pare/mare/tutor, que s’haurà de lliurar en el moment de
recollir el dorsal, adjuntant fotocòpia del carnet d’identitat de l’adult per als que no
vinguin acompanyats de l’adult responsable. (baixa’t l’ autorització PDF des del
web, si et cal).
11.- Dades personals:
Us informem que les vostres dades personals que ens faciliteu seran
incorporades al fitxer d'infocursa.com, de l’organitzador i patrocinadors.
La finalitat de la cessió de les vostres dades és gestionar la prova i enviar-vos
informació relacionada amb la cursa de la Llagosta com d’altres curses com
també possibles accions comercials.
Els participants i representants legals dels menors d’edat donen consentiment
exprés al tractament de les seves dades personals i autoritzen també
l’organitzador a publicar-les en el llistat d’inscrits i en el llistat de resultats.

12.- Dret d’imatge:
Els participants i representants legals dels menors d’edat accepten cedir a
l’organitzador i col·laboradors el dret de captació, reproducció, distribució i
publicació de les imatges de la cursa a qualsevol mitjà de comunicació com diaris,
web…etc
Les imatges de la cursa, entenent com a tal el temps abans, durant i després de la
celebració de la mateixa, podran ser utilitzades per a la promoció de la mateixa i
en edicions posteriors
Podreu exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació per correu
electrònic a info@infocursa.com
Les vostres dades seran tractades d’acord amb el que estableix la Llei orgànica
15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE
núm 298, del 14 de desembre de 1999).
13.- Pel fet d’inscriure’s, el corredor i els tutors legals accepten aquest reglament.

